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ПЕРЕДМОВА 
 
 
Геологія – одна з найдавніших наук, яка пережила велику кількість транс-

формацій своїх гіпотез і теорій. Відповідно, змінювалася, ускладнювалася 
термінологічна основа, яка шліфувалася під час лекцій, дискусій на засіданнях 
методичних комісій і вчених рад, знаходила своє відображення в монографіях, 
підручниках, навчальних посібниках, наукових і виробничих геологічних звітах. 

Геологічна школа Київського університету святого Володимира розвивається 
з 1834 р., з часу заснування закладу і відкриття на філософському факультеті 
кафедри мінералогії і геогнозії. 

Значна частка досягнень української геології має витоки з Київського 
університету. Фактично його вчені визначили й обґрунтували актуальні напря-
ми геологічних досліджень, які потім підхопили й розвинули (після 1918 р.) 
теоретики та практики Української академії наук і Українського геологічного 
комітету – згодом доленосних для науки організацій, куди мігрувала значна  
частина університетських кадрів. 

Київська геологічна школа – це декілька поколінь видатних учених: 
К. М. Феофілактов, О. С. Рогович, І. Ф. Шмальгаузен, П. Я. Армашевський, 
В. Ю. Тарасенко, П. А. Тутковський, В. І. Лучицький, Г. О. Радкевич, П. М. Ве-
нюков, М. І. Андрусов, В. М. Чирвинський, М. І. Безбородько, М. Г. Світаль-
ський, Б. І. Чернишов, К. І. Маков, І. Є. Жернов, М. П. Семененко, О. Л. Ейнор, 
В.С. Заїка-Новацький, С. А. Мороз, Ю. В. Тимошин та ін., які зі стратиграфічного, 
тектонічного, речовинно-ресурсного, гідроекологічного, геофізичного боків істотно 
збагатили українську й світову геологічну науку та освіту і цим самим сприяли ро-
звитку наукових засад дослідження мінерально-сировинної бази України. 

Ідея створення російсько-українського геологічного словника належить 
доценту кафедри геології родовищ корисних копалин Геннадію Федоровичу 
Виноградову, який на початку 90-х років минулого століття згуртував колек-
тив однодумців-геологів Київського державного університету імені 
Т. Г. Шевченка, серед яких: Юрій Євгенович Добрянський, Віктор Степанович 
Шабатин, Микола Никанорович Жуков, Віктор Іванович Шевченко, Ірина 
Михайлівна Остафійчук та ін.  

Понад 20 років Словник існував у різних варіантах і електронних версіях 
(ChiWriter, Lexicon, Word). Цей Словник став базовим при підготовці багатьох 
випусків Вісника Київського університету, десятків монографій, підручників, нав-
чальних посібників за геологічною та геофізичною тематикою. 

Словник не міг би бути завершеним без самовідданої праці доцента  
Інституту філології Галини Петрівни Стрельчук, яка взяла на себе значну  
частину роботи з редагування та упорядкування Словника, внесення численних 
правок і доповнень.  

Словник покликаний задовольнити потреби перекладу українською мовою 
великої кількості спеціальних слів і словосполучень російської та іншомовної 
термінології під час виконання науково-дослідних робіт, підготовки дипломних 
і кваліфікаційних магістерських робіт, кандидатських і докторських дисертацій. 

 
Вижва Сергій Андрійович, 

доктор геологічних наук, професор 
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У другій половині ХІХ ст. з'являється зацікавленість природничою народ-
ною номенклатурою. І. Верхратський закладає "Початки до уложення номен-
клатури и терминологиї природописної, народної" (вип. 1, 1864; вип. 2-3, 1869; 
вип. 4-5, 1872 та ін.). За сприяння Наукового товариства ім. Шевченка, яке 
значно активізує термінологічну роботу, він продовжує систематизувати при-
родничі терміни і 1909 р. видає розвідку "Виразня мінералогічна". Роком раніше 
(1908) виходить друком "Начерк географічної термінології" С. Рудницького, 
а 1913-го його ж – "Причинки до географічної термінології". 

Створений майже через століття пропонований "Російсько-український гео-
логічний словник" продовжує традицію упорядкування геологічної терміно-
логії, започатковану в першій половині ХХ ст. фундаторами геології та гео-
графії, видатними вченими П. Василенком, С. Рудницьким, П. Тутковським. 

Робота над укладанням Словника розпочалася ще в 90-х роках минулого століття, 
але з об'єктивних причин була зупинена і лише через значний відрізок часу поновлена 
(саме над тим матеріалом, який був первісною основою) із збереженням його струк-
тури, структури статей, використаних джерел. 

На превеликий жаль, редактор-лексикограф, більшість укладачів цього 
Словника відійшли у вічність. І тому в пам'ять про них було завершено роботу, 
якій вони присвятили понад 15 років. 

Словник охоплює терміни і найпоширеніші номени, які найчастіше 
зустрічаються в загальній геологічній та вузькоспеціальній літературі, з якими 
геологам доводиться стикатися в повсякденній науковій та практичній роботі. 
Це терміни з історичної геології, геохронології, геоморфології, петрології, 
петрографії, седиментології, мінералогії, кристалографії, четвертинної  
геології і стратиграфії, прикладної геофізики, геохімії, інженерної геології, 
металогенії, пошуків та розвідки родовищ корисних копалин, геології  
корисних копалин, тектоніки, неотектоніки, морської геології, вулканології, 
гірничої справи, геодезії, картографування, економічної геології тощо. 
У Словнику подано термінологію таких важливих напрямів сучасної науки, як 
філософські проблеми природознавства, зокрема, геології, математичні моделі 
геологічних процесів, планетологія, палеоекологія. Частково зафіксовано 
назви представників рослинного і тваринного світу, збережених у викопних 
рештках, що уможливлює окреслення їх віку, проведення палеогеографічних 
реконструкцій та реконструкцій будови організмів. 

У Словнику відображена нормативна наукова термінологія, оскільки серед 
реєстрових лексем та українських відповідників кількість фонетичних і морфо-
логічних варіантів обмежена, застарілі терміни і номени відсутні. Необхідна  
граматична інформація подана після вихідних форм словникових одиниць. 
Ідентичне відтворення реєстрового матеріалу зумовлене семантичною дифе-
ренціацією багатозначних лексем. 

Словник полегшить практичне використання геологічних термінів і геологічної 
номенклатури при перекладі наукових видань (підручників, посібників, моно-
графій, статей) з російської мови на українську; сприятиме доцільнішому відбору 
того терміна, який відповідатиме вимогам сучасного розвитку геологічної науки. 
Фактологічний матеріал, опрацьований за усталеними напрямами, дасть змогу нау-
ково осмислювати й аналізувати терміносистеми двох мов, доповнювати їх новими 
лексичними одиницями. 
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Автори Словника при відборі реєстрових одиниць та їх українських 
відповідників ґрунтувалися на матеріалах довідкових та енциклопедичних ви-
дань, зазначених у бібліографічному списку, а також – монографій, підручників, 
періодичних і відомчих видань, статей, безпосередньо пов'язаних із геологічними 
та суміжними з ними дисциплінами.  

 
Структура Словника і словникової статті 

 
Мета Словника – подати українські відповідники зафіксованого в абетково-

му порядку реєстру інтернаціональних, російських, запозичених з інших мов 
термінів і номенів. Запропонований Словником термінологічний фонд містить: 
а) власне геологічні терміни: галогене́з галогене́з; геосинклина́ль геосин-
кліна́ль; изопахи́ты ізопахі́ти; кабрери́т кабрери́т; олигокла́з олігокла́з; 
б) загальновживані слова, термінологізовані в контексті: зе́ркало дзе́ркало; 
з. скольже́ния дзе́ркало ко́взання; куст кущ; к. сква́жины кущ свердлови́ни; 
в) терміни, трансформовані до геологічної галузі з інших взаємопов'язаних 
і споріднених із геологією терміносистем, а саме:  

• астрономічної: астеро́ид астеро́їд; астра́льный астра́льний; а-ный цикл 
астра́льний цикл; гала́ктика гала́ктика; гелиоцентри́ческий геліоцентри́чний; 
геострофи́ческий геострофі́чний; палласи́т паласи́т; 

• астрономічної, фізичної: аберра́ция абера́ція; сфери́ческая а. сфери́чна 
абера́ція; адро́н адро́н; альбе́до альбéдо; а. Земли́ альбéдо Землі́; гидромаг-
ни́тный гідромагні́тний; паралла́кс парала́кс; самопоглоще́ние самопогли-
на́ння; свече́ние світі́ння, сві́чення;  

• біологічної: абиоти́ческий абіоти́чний; автогене́з автогенéз; адвен-
ти́вный адвенти́вний; 

• географічної: аванде́льта авандéльта; азона́льный азона́льний; акку-
муляти́вный акумуляти́вний; а-ное месторожде́ние акумуляти́вне родо́вище; 
бе́ллинг бéлінг; бе́нтос бéнтос; геоцено́з геоцено́з; горнито́с горніто́с; 

• географічної, гідрологічної: водое́м водо́йма, водо́ймище; самоочище́ние  
в-ма самоочи́щення водо́йми (водо́ймища); водопоглоща́ющий водовбирни́й;  
в-щая сква́жина водовбирна́ свердлови́на; водопа́д водоспа́д; водоразде́л вододі́л; 

• гідрологічної: водонасыще́ние водонаси́чення; водоно́сный водоно́сний;  
водооби́льность багатово́дність; водопоглоще́ние водовбира́ння; водосбо́рный 
водозбі́рний; водото́к водоті́к; гидро́граф гідро́граф; гидроизоба́та гідроізоба́та; 
гидрометаморфи́зм гідрометаморфі́зм; 

• математичної, технічної: бицикли́ческий біциклі́чний; бло́чный 
бло́ковий, бло́чний; геоме́трия геомéтрія; г. недр геомéтрія надр; открыва́ть 
відкрива́ти; о. месторожде́ние відкрива́ти родо́вище; 

• математичної, технічної, фізичної: параметри́ческий параметри́чний; 
расположе́ние розташува́ння, розмі́щення; рассла́ивание розшаро́вування; 

• математичної, фізичної: атома́рный атома́рний; атомисти́ческий  
атомісти́чний; 

• палеонтологічної: гиппарио́н гіпаріо́н; гиракоте́рий гіракотéрій; 
глоссопте́рис глосоптéріс; 

• сільськогосподарської: агрономи́ческий агрономі́чний; а-кая руда́  
агрономі́чна руда́; 
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• технічної: аксело́граф аксело́граф; борона́ борона́; галс галс; гидроизо-
ляцио́нный гідроізоляці́йний; панто́граф панто́граф; парафини́рование пара-
фінува́ння; пе́ленг пéленг; распило́вка розпи́лювання, розпиля́ння; сва́я па́ля; 

• технічної, фізичної: астати́ческий астати́чний, непості́йний; бесструк-
ту́рный безструкту́рний; гигроме́трия гігромéтрія; изотерми́ческий ізотермі́чний; 
испаря́емость ви́парність, випаро́вуваність; паростру́йный пароструми́нний; 
па́ти́на па́ти́на; синхрони́зм синхроні́зм;  

• фізичної: гало́ид гало́їд, гигроскопи́чность гігроскопі́чність; г. го́рных 
поро́д гігроскопі́чність гірськи́х порі́д; параксиа́льный параксіа́льний; пара-
магни́тный парамагні́тний; сверхпроводи́мость надпрові́дність; светопрони-
ца́емость світлопрони́кність та ін. 

Заголовні відмінювані слова та їх українські відповідники наведені в початковій 
формі, напр.: іменники (биофа́ция біофа́ція; гиали́т гіалі́т; изверже́ние 
ви́верження); прикметники, дієприкметники, деякі порядкові числівники чоловічо-
го роду (беспла́менный безполуменéвий; восстанови́тельный відно́вний; де-
сульфатизи́рующий десульфатизува́льний; тре́тий трéтій; т. средиземномо́рский 
ярус трéтій середземномо́рський я́рус); незначна кількість субстантивованих прик-
метників і дієприкметників жіночого та середнього роду (постоя́нная ста́ла, по-
сті́йна; произво́дная похідна́; составля́ющая складова́; горю́чее пальнé).  

Форма називного відмінка множини виступає початковою формою для мно-
жинних іменників і субстантивованих прикметників, напр.: аку́ловые сущ. мн. 
аку́лові; тектони́ты мн. тектоні́ти. Іноді контекстуально вживані форми однини 
чи множини, напр.: оста́ток за́лишок, -шку, мн. рéштки, -ток, за́лишки, -ків;  
ископа́емый о. викопні́ рéштки; фитоге́нный о. фітогéнний за́лишок. 

Вихідна форма для дієслів – інфінітив: бури́ть бури́ти; иссле́довать до-
слі́джувати. До дієслів недоконаного виду додані з кінцевим незмінним приголо-
сним основи закінчення першої, другої і третьої особи однини теперішнього часу, 
до дієслів доконаного виду – закінчення майбутнього часу: добыва́ть добува́ти,  
-ва́ю, -ва́єш, -ва́є; добы́ть добу́ти, -бу́ду, -бу́деш, -бу́де. Одна словникова стаття 
об'єднує зворотні і незворотні дієслова з подібною семантикою: дифферен-
ци́ровать[ся] диференціюва́ти[ся], -цію́ю, -цію́єш, -цію́є[ться]. При дієсловах, які 
в першій та другій особах не вживаються, вказана лише форма третьої особи:  
абсорби́ровать[ся] абсорбува́ти[ся], -бу́є[ться]; вбира́ти[ся], -ра́є[ться].  

Слова різні за значенням, але однакового звукового складу, тобто омоніми, 
оформлені окремими статтями і позначені арабськими цифрами. У дужках  
уточнена семантика кожного з них: 1. то́пкий (болотистый) багни́стий,  
грузьки́й; 2. то́пкий (легко плавящийся) топки́й. 

У Словнику зафіксовані синоніми, подані за частотністю їх уживання, напр.: 
остроконе́чник шпиль, -ля́, т. -лéм, шпича́к, -ка́. Іноді серед синонімічного 
перекладного ряду перевага надана іншомовній лексемі, ужитій у Словнику на 
першому місці: возго́нка субліма́ція, -ції, перегі́н, -го́ну. Спорадично поряд із 
дослівним відтворенням запозиченого терміна фіксовано українську лексему, 
сформовану за правилами українського словотворення, напр.: ва́шгерд 
ва́шгерд, -да, ми́йник, -ка. 

Фонетичні й морфологічні нормативні варіанти наведені поряд із реєстровим 
словом і його українським відповідником, напр.: бефанами́т, бефаними́т бефа-
намі́т, -ту, бефанімі́т, -ту; кайла́, кайло́ ка́йло, -ла, напр.: го́рная к. (го́рное к.) 
гірни́че ка́йло.  
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До заголовних термінологічних і номенклатурних словосполучень та їх ук-
раїнських відповідників додані у круглих дужках абревіатури, напр.: 
взры́вчатые вещества́ (ВВ) вибухо́ві речови́ни (ВР). Найважливіші абревіату-
ри розшифровані в дужках: ГОСТ (госуда́рственный станда́рт) ДЕСТ 
(держа́вний станда́рт); МОАВ (ме́тод определе́ния абсолю́тного во́зраста) 
МВАВ (мéтод ви́значення абсолю́тного ві́ку). 

 
Терміносполучення 
Термінологічні словосполучення, зафіксовані після реєстрової лексеми, без 

скорочень перекладені українською мовою. Реєстрові слова (іменники всіх 
родів, прикметники, дієприкметники чоловічого роду, субстантивовані прик-
метники в називному відмінку однини, а також множинні іменники, незмінні 
слова, дієслова в інфінітиві) скорочені до першої літери з крапкою, напр.:  
агграда́ция … а. мерзлоты́; метасомати́зм … гидротерма́льный м.; явле́ние 
… геологи́ческое я.; гравиметри́ческий … г. ана́лиз; крива́я … адиаба-
ти́ческая к.; безде́йствующий … б. вулка́н; битумо́иды … автохто́нные б.; 
да́нные … полевы́е д.; га́ббро … оливи́новое г.; вкрест … в. паде́ния;  
пересека́ть … п. пласт.  

Реєстрові прикметники і дієприкметники, деякі порядкові числівники жіночого 
та середнього роду в називному відмінку однини скорочені до початкової літери, 
після якої дефіс і закінчення з попереднім незмінним приголосним основи, напр.: 
стратиграфи́ческий … с-кая классифика́ция; раздро́бленный … р-ная про́ба; 
геологи́ческий … г-кое аэродешифрова́ние; секу́щий … с-щее ру́дное те́ло; 
тре́тий … т-тья па́ра рук. 

Подібну форму мають заголовні лексеми терміносполучень у називному 
відмінку множини, а також у непрямих відмінках обох чисел, напр.: ресу́рс … 
минера́льные р-сы; гидрогеологи́ческий … г-кие изыска́ния; арома-
ти́чность … коэффицие́нт а-ти; ареа́л … регресси́вные грани́цы а-лов;  
месторожде́ние … структу́ра м-ний; преломлённый … ме́тод п-ных волн.  

Складники трикомпонентного іменника, який входить до термінологічного 
словосполучення, скорочені до початкових літер, після яких ставиться крапка, 
перед другим і третім скороченням – дефіс, напр.: га́мма га́мма; г.-г.-карота́ж 
га́мма-га́мма-карота́ж…пло́тный г.-г.-к. щі́льний га́мма-га́мма-карота́ж.  

Скорочення дефісних прикметників терміносполучень залежить від форми 
іменників, з якими вони узгоджуються. Обидві частини складного прикметника, 
поєднувані з іменником чоловічого роду однини в називному відмінку, скорочені 
до початкових літер, після яких крапка, а між ними – дефіс, напр.: известко́во-
щелочно́й вапня́но-лу́жний; и.-щ. плагиокла́з вапня́но-лу́жний плагіокла́з. 

У поєднанні з іменником жіночого або середнього роду в називному відмін-
ку однини чи множини перший компонент складного прикметника скороче-
ний до початкової літери, після якої крапка і дефіс, другий скорочений так, як 
прикметник жіночого і середнього роду у відповідному відмінку та числі, 
напр.: алеври́то-пели́товый алеври́то-пелі́товий; а.-п-вая структу́ра алев-
ри́то-пелі́това структу́ра; газоконденса́тно-нефтяно́й газоконденса́тно-
на́фто́вий; г.-н-ное месторожде́ние газоконденса́тно-на́фто́ве родо́вище; 
го́рно-подготови́тельный гірни́чо-підгото́вчий; г.-п-ные рабо́ты гірни́чо-
підгото́вчі робо́ти.  
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У реєстровій частині термінологічні словосполучення подані за абеткою 
першого компонента, якщо їх значна кількість, то другого, третього, четвертого 
і т. д. Крапка з комою ставиться після українських еквівалентів, напр.: алю́вий 
алю́вій, -вію; ве́ерный а. ві́яловий алю́вій; инстрати́вный а. інстрати́вний 
алю́вій; оста́точный а. за́лишко́вий алю́вій, руслово́й а. руслови́й алю́вій; 
ста́ричный а. стари́чний алю́вій. 

Складені назви, а їх у гнізді може бути кілька, групуються навколо заголов-
ного слова, напр.: катего́рия (запасов и т. п.) катего́рія, -рії: к. гру́нта ка-
тего́рія ґру́нту; к. поро́д по трещинова́тости катего́рія порі́д за тріщину-
ва́тістю; к. сло́жности инжене́рно-геологи́ческих усло́вий катего́рія 
скла́дності інженéрно-геологі́чних умо́в. 

При багатозначній реєстровій лексемі термінологічні словосполучення так са-
мо подані за абеткою: 

сече́ние 1. (тел, поверхностей и т. п.) перері́з, -зу; база́льное с. базальний 
перері́з; бина́льное с. біна́льний перері́з; осево́е с. осьови́й перері́з; с. пото́ка 
перері́з пото́ку;  

2. (линий) перéтин, -ну; радиа́льное с. радіа́льний перéтин; с. горизонта́лей 
перéтин горизонта́лей; тангенциа́льное с. тангенціа́льний перéтин. 

 
Ремарки 
 

У Словнику при реєстрових словах використані граматичні, семантичні 
ремарки. 

Граматичні ремарки: 
а) засвідчують належність заголовних слів до певної частини мови, напр.: 

гранённый прич. грано́ваний; гранёный прил. гранча́стий, граня́стий;  
слага́ющая сущ. складова́; 

б) вказують на граматичну категорію числа та відмінка: ве́ха ві́ха,  
-хи, д. и п. ві́сі, р. мн. віх; изосе́йсты мн. ізосéйсти, -сéйст; 

в) вказують на незавершеність дії: зака́лка загартува́ння, (неоконч. д. – ещё) 
гартува́ння, загарто́вування; з. ма́гмы загартува́ння (гартува́ння) ма́гми. 

г) засвідчують незмінність слів: ва́ди нескл. ва́ді; карбона́до нескл. карбона́до. 
Семантичні ремарки використані для: 
а) диференціації значень реєстрового слова, напр.: ооли́т 1. (система) ооліт, 

-ту; 2. (образование) оолі́т, -ту; грубозерни́стый о. грубозерни́стий; испо-
ли́нский о. велетéнський оолі́т; 

б) пояснення, уточнення семантики заголовного слова: белки́ (сглаженные 
вершины гор) білки́, -кі́в; глухо́й (о забое) глухи́й; гнездово́й 
(о месторождении) гніздови́й; петрофа́кт (окаменелость) петрофа́кт,-ту. 

Семантичні ремарки наведено курсивом і в круглих дужках. 
 
Український переклад 
Українські відповідники заголовних слів термінологічних словосполучень 

і номенів наведено повністю. Перекладна частина Словника містить здебільшо-
го однозначний відповідник кожного реєстрового слова або словосполучення, 
напр.: грануля́рный грануля́рний; г-ная зо́на грануля́рна зо́на; г-ная скульп-
ту́ра грануля́рна скульпту́ра. 

Наявні два або кілька еквівалентів зафіксовані за ступенем нормативності чи 
вживання, напр.: вя́зкий в'язки́й; (липкий – ещё) липки́й, ґлейки́й, ґлеюва́тий; 
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аэроизыска́ние аеродослі́дження, аеровишу́кування, аероро́звідка. Такі синоні-
ми в термінологічних словосполученнях подані у круглих дужках: измери́тель 
вимі́рник, -ка, вимі́рювач, -ча, -чем; и. сопротивле́ния по́чвы вимі́рник (ви-
мі́рювач) о́пору ґру́нту; и. тече́ния вимі́рник (вимі́рювач) течії́.  

Багатозначні заголовні слова в перекладі українською мовою нумеровані 
і пояснені в ремарках, оскільки мають різні українські відповідники, напр.: 
вскры́ша 1. (действие) розкриття́ (неоконч. д. – ещё) розкрива́ння; коэффи-
цие́нт в-ши коефіціє́нт розкрива́ння; 2. (покрывающий слой) ро́зкрив, -ву;  
покрі́вля, -лі, -лею. 

У Словнику уніфіковано українські дієприкметникові форми. Заголовні  
форми дієприкметників із суфіксами -ущ-(-ющ-), -ащ-(-ящ-), -ш-, -вш- відпо-
відно до семантики перекладені віддієслівними прикметниками та дієприкмет-
никами із суфіксами -н-, -увальн-(-ювальн-), -івн-, напр.: железосодержа́щий 
залізовмі́сний; закрепля́ющий закрі́плювальний, закріпни́й; закристаллизо-
ва́вшийся закристалізо́ваний; пла́вающий плавни́й; выщела́чивающий  
вилуго́вувальний, визо́лювальний. Обмежено використані дієприкметники з ком-
понентом -уч-(-юч-), напр.: домини́рующий панівни́й, доміну́ючий. 

 
При українських відповідниках  
зафіксовані такі додаткові форми:  
1. Закінчення родового відмінка однини і множини іменників (крім іменни-

ків середнього роду на -я), субстантивованих прикметників і дієприкметників 
усіх родів із кінцевим незмінним приголосним основи: битумини́т бітуміні́т, -ту; 
геоэква́тор геоеква́тор, -ра; геосфе́ра геосфéра, -ри; океаноло́гия океаноло́гія,  
-гії; о́зеро о́зеро, -ра; произво́дная сущ. похідна́, -но́ї; горю́чее сущ. пальнé, -но́го; 
да́нные сущ. да́ні, -них; метабла́сты мн. метабла́сти, -тів. 

а) за потреби вказана варіантність флексій залежно від значеннєвої диферен-
ціації терміна: авантюри́н авантюри́н, -ну (вещество) и -на (отдельный крис-
талл); изумру́д смара́гд, -ду (вещество) и -да (отдельный кристалл); 

б) якщо перший компонент складної структури невідмінюваний іменник, то в 
родовому відмінку подане закінчення лише другого компонента: ке́ннель-бо́гхед 
кéнель-бо́гхед, -ду; рапаки́ви-сиени́т рапакі́ві-сієні́т, -ту; антистре́сс-минера́лы 
мн. антистрéс-мінера́ли, -лів. Односкладове слово, в якому відбувається чергування 
голосних, подане повністю: анса́мбль-род анса́мбль-рід, -ро́ду;  

в) форма прикладкової сполуки, яку мають реєстрові терміни та їх відповід-
ники, у родовому відмінку подана повністю: концентра́тор-органи́зм концент-
ра́тор-органі́зм, коцентра́тора-органі́зму; вещество́-носи́тель речовина́-носі́й, 
речовини́-носія́. 

2. Закінчення орудного відмінка (крім родового) однини: 
а) іменників жіночого роду на м'який зрідка на шиплячий приголосний: 

абиссопелагиа́ль абісопелагіа́ль, -лі, т. -ллю; абрази́вность абрази́вність,  
-ності, т. -ністю; гидросме́сь гідросу́міш, -ші, т. -шшю; гажа́ гажа́, -жі́, т.  
-жéю; желчь жовч, -чі, т. -чю; 

б) іменників чоловічого, середнього роду на м'який та шиплячий приголос-
ний: барра́ж бара́ж, -жу́, т. -жéм; бенч бенч, -чу, т. -чем; водоём водо́ймище,  
-ща, т. -щем. При цьому зафіксовано чергування голосних: водобо́й водобі́й,  
-бо́ю, т. -бо́єм та їх нульовий відповідник: сла́нець сла́нець, -нцю, т. -нцем; 
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в) дефісних іменників, що мають форму прикладкової сполуки: гео́лог-
поискови́к гео́лог-розві́дувач, гео́лога-розві́дувача, т. -чем; гли́на-
наполни́тель гли́на-напо́внювач, гли́ни-напо́внювача, т. -чем. 

3. Закінчення давального і місцевого відмінків однини іменників жіночого 
роду, закінчення місцевого однини іменників чоловічого роду, в яких відбува-
ється чергування приголосних: аэросъёмка аерозйо́мка, -ки, д. и п. -мці, р. мн.  
-мок; архипела́г архіпела́г, -гу, п. (в) -зі и -гу; башма́к башма́к, -ка́, п. (в) -ці́ и -ку́. 

4. Закінчення називного й родового множини іменників усіх родів, якщо 
вони різняться наголосом і відбивають чергування звуків: глубина́ глибина́,  
-ни́, мн. -би́ни, -би́н; о́стров о́стрів, -рова, мн. -рови́, -рові́в; доска́ до́шка, -ки, д. 
и п. -шці, мн. -шки́, -що́к; сверло́ свéрдел, -дла, мн. -дли, -длів, свéрдло, -дла, мн.  
-дла, -дел; седло́ сідло́, -ла́, мн. сі́дла, -дел; брюшко́ черевцé, -ця́, мн. -рéвця,  
-рéвець. При цьому до структури закінчень доданий кореневий склад із рухо-
мим наголосом. 

5. Закінчення родового множини іменників усіх родів, якщо в називному 
множини не змінюється наголос: бит біт, -та, р. мн. -тів; брусча́тка бруща́тка,  
-ки, д. и п. -тці, р. мн. -ток.  

6. Форми родового, орудного відмінків однини, називного, родового, 
орудного множини односкладових іменників чоловічого роду з рухомим наго-
лосом: буй буй, бу́я, т. бу́єм, мн. буї́, буї́в, т. буя́ми. 

 
Наголос 
Дво- і багатоскладові слова, компоненти термінологічних сполучень реєст-

рової і перекладної частин Словника позначені наголосом, напр.: во́зраст вік, 
-ку; относи́тельный геологи́ческий в. відно́сний геологі́чний вік; петромине-
рало́гия петромінерало́гія. 

У дефісних термінах наголошена кожна складова частина: гео́лого-
палеонтологи́ческий гео́лого-палеонтологі́чний; тригона́льно-дипира-
мида́льный тригона́льно-дипіраміда́льний.  

Подвійним наголошенням позначені деякі російські та українські слова: 
во́гнутый уві́гну́тий; оста́точный за́лишко́вий; па́ти́на па́ти́на; у́гольный 
ву́гі́льний; фарфо́ровый фа́рфо́ровий. 

Акцентуація реєстрових термінів не завжди ідентична з перекладними, 
напр.: осуше́ние осу́шення; тигро́вая ти́грова. 

Реєстрові слова, в яких літера ё відображає вимову і місце наголошення, не 
позначені наголосом: гётценит, глинозёмный, каёмчатый, уплотнённость. 

 
Автори Словника щиро вдячні доктору філологічних наук, професору Жайво-

ронку Віталію Вікторовичу за цінні поради і рекомендації щодо словникових  
статей і доктору геолого-мінералогічних наук, професору Павлишину Володими-
ру Івановичу за прочитання Словника і поради, також усім, хто причетний до  
видання цієї колективної багаторічної праці. 

 
Зауваження та побажання просимо надсилати за адресою:  
vpc_div.chief@univ.net.ua, redactor@univ.net.ua 

Стрельчук Галина Петрівна, 
кандидат філологічних наук, доцент 



 

13 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 
Геология – одна из древнейших наук, которая пережила множество транс-

формаций своих гипотез и теорий. Соответственно, менялась, усложнялась тер-
минологическая основа, которая шлифовалась во время лекций, дискуссий на 
заседаниях методических комиссий и ученых советов, находила свое отображе-
ние в монографиях, учебниках, учебных пособиях, научных и производствен-
ных геологических отчетах. 

Геологическая школа Киевского университета святого Владимира развива-
ется с 1834 г., со времени основания заведения и открытия на философском  
факультете кафедры минералогии и геогнозии. 

Значительная часть достижений украинской геологии имеет истоки из Киев-
ского университета. Фактически его ученые определили и обосновали актуаль-
ные направления геологических исследований, которые позже подхватили 
и развили (после 1918 г.) теоретики и практики Украинской академии наук 
и Украинского геологического комитета – впоследствии судьбоносных для науки 
организаций, куда мигрировала значительная часть университетских кадров. 

Киевская геологическая школа – это несколько поколений выдающихся ученых: 
К. М. Феофилактов, А. С. Рогович, И. Ф. Шмальгаузен, П. Я. Армашевский, В. Е. Та-
расенко, П. А. Тутковский, В. И. Лучицкий, Г. А. Радкевич, П. Н. Венюков, Н. И. Ан-
друсов, В. Н. Чирвинский, Н. И. Безбородько, Н. И. Свитальский, Б. И. Чернышов, 
К. И. Маков, И. Е. Жернов, Н. П. Семененко, О. Л. Эйнор, В. С. Заика-Новацкий, 
С. А. Мороз, Ю. В. Тимошин и др., которые со стратиграфической, тектонической, ве-
щественно-ресурсной, гидроэкологической, геофизической сторон существенно обога-
тили украинскую и мировую геологическую науку и образование и тем самым содей-
ствовали развитию научных основ исследования минерально-сырьевой базы Украины. 

Идея создания русско-украинского геологического словаря принадлежит до-
центу кафедры геологии месторождений полезных ископаемых Геннадию  
Федоровичу Виноградову, который в начале 90-х гг. прошлого века сплотил 
коллектив единомышленников-геологов Киевского государственного универси-
тета имени Т. Г. Шевченко, среди которых: Юрий Евгеньевич Добрянский, 
Виктор Степанович Шабатин, Николай Никанорович Жуков, Виктор Иванович 
Шевченко, Ирина Михайловна Остафийчук и др.  

Более 20 лет Словарь существовал в разных вариантах и электронных версиях 
(ChiWriter, Lexicon, Word). Этот Словарь стал базовым при подготовке многих выпус-
ков Вестника Киевского университета, десятков монографий, учебников, учебных по-
собий по геологической и геофизической тематике. 

Словарь не мог бы быть завершен без самоотверженного труда доцента Ин-
ститута филологии Галины Петровны Стрельчук, которая взяла на себе значи-
тельную часть работы по редактированию и упорядочению Словаря, внесению 
многочисленных исправлений и дополнений. 

Словарь призван удовлетворить потребность перевода на украинский язык 
большого количества специальных слов и словосочетаний русской и иноязыч-
ной терминологии при выполнении научно-исследовательских работ, подготов-
ке дипломных и квалификационных магистерских работ, кандидатских и док-
торских диссертаций. 

Выжва Сергей Андреевич, 
доктор геологических наук, профессор 
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Во второй половине Х1Х в. появляется заинтересованность естественной 
народной номенклатурой. И. Верхратский закладывает "Початки до уложення но-
менклатури и терминологиї природописної, народної" (вып. 1, 1864; вып. 2-3, 1869; 
вып. 4-5, 1872 и др.). При содействии Научного общества им. Шевченко, которое 
значительно активизирует терминологическую работу, он продолжает системати-
зировать естественные термины и в 1909 г. публикует исследование "Виразня міне-
ралогічна". На год раньше (1908) выходит в свет "Начерк географічної терміно-
логії" С. Рудницкого, а в 1913-м его же – "Причинки до географічної термінології". 

Созданный почти через столетие предлагаемый "Русско-украинский геоло-
гический словарь" продолжает традицию упорядочения геологической терми-
нологии, начатую в первой половине ХХ ст. основателями геологии и геогра-
фии, выдающимися учеными П. Василенко, С. Рудницким, П. Тутковским. 

Работа по составлению Словаря проводилась в начале 90-х годов прошлого 
столетия, но по объективным причинам была остановлена и только через значи-
тельный отрезок времени возобновлена (именно с тем материалом, который был 
первичной основой) с сохранением его структуры, структуры словарных статей, 
использованных источников. 

К глубокому сожалению, редактор-лексикограф, большинство составителей 
Словаря отошли в вечность. И поэтому в память о них была завершена работа, 
которой они посвятили свыше 15 лет. 

Словарь охватывает термины и наиболее распространенные номены, часто 
употребляемые в общей геологической и узкоспециальной литературе, с кото-
рыми геологи сталкиваются в повседневной научной и практической работе. 
Это термины по исторической геологии, геохронологии, геоморфологии,  
петрологии, петрографии, седиментологии, минералогии, кристаллографии, 
четвертичной геологии и стратиграфии, прикладной геофизике, геохимии, 
инженерной геологии, металлогении, поискам и разведке месторождений по-
лезных ископаемых, геологии полезных ископаемых, тектонике, неотектони-
ке, морской геологии, вулканологии, горному делу, геодезии, картографиро-
ванию, экономической геологии и др. В Словаре представлена терминология 
по таким важным направлениям современной науки, как философские проб-
лемы естествознания, математические модели геологических процессов, пла-
нетология, палеоэкология. Частично фиксируются названия представителей 
растительного и животного мира, сохраняющихся в ископаемых остатках, что 
даёт возможность определить их возраст, проведение палеогеографических 
реконструкций и реконструкций строения организмов. 

В Словаре отражается нормативная научная терминология, поскольку среди 
заглавных лексем и их украинских соответствий количество фонетических и 
морфологических вариантов ограничено, устаревшие термины и номены отсут-
ствуют. Необходимая грамматическая информация приводится после исходных 
форм словарных единиц. Семантическая дифференциация многозначных лек-
сем способствует идентичному воспроизведению заглавного материала. 

Словарь облегчит практическое использование геологических терминов и  
номенклатуры при переводе научных изданий (учебников, пособий, монографий, 
статей) с русского языка на украинский; будет способствовать целесообразному 
отбору термина, соответствующего требованиям современного развития геологи-
ческой науки. Фактологический материал, обработанный по установленным 
направлениям, даст возможность научно осмысливать и анализировать термино-
системы двух языков, дополнять их новыми лексическими единицами.  
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Авторы Словаря при отборе заглавных единиц и их украинских соответствий  
основывались на материалах справочных и энциклопедических изданий, указанных 
в библиографическом списке, а также – монографических, периодических и ведом-
ственных изданий по геологии, непосредственно касающихся естественных наук. 

 

Структура Словаря и словарной статьи 
 
Цель Словаря – подать украинские соответствия зафиксированного в алфавит-

ном порядке сло́вника интернациональных, русских, заимствованных из других 
языков терминов и номенов. Предложенный Словарем терминологический фонд 
содержит: а) собственно геологические термины: галогене́з галогенéз; геосинкли-
на́ль геосинкліна́ль; изопахи́ты ізопахі́ти; кабрери́т кабрери́т; олигокла́з олігок-
ла́з; б) общеупотребительные слова, терминологизированные в контексте: зе́ркало 
дзéркало; з. скольже́ния дзéркало ко́взання; куст кущ; к. сква́жины кущ свердло-
ви́ни; в) термины, трансформированные в геологическую отрасль из других взаи-
мосвязанных и родственных с геологией терминосистем, а именно:  

• астрономической: астеро́ид астеро́їд; астра́льный астра́льний; а-ный 
цикл астра́льний цикл; гала́ктика гала́ктика; гелиоцентри́ческий геліоцент-
ри́чний; геострофи́ческий геострофі́чний; палласи́т паласи́т;  

• астрономической, физической: аберра́ция абера́ція; сфери́ческая а. 
сфери́чна абера́ція; адро́н адро́н; альбе́до альбéдо; а. Земли́ альбéдо Землі́;  
гидромагни́тный гідромагні́тний; паралла́кс парала́кс; самопоглоще́ние  
самопоглина́ння; свече́ние світі́ння, сві́чення; 

• биологической: абиоти́ческий абіоти́чний; автогене́з автогенéз; адвен-
ти́вный адвенти́вний; 

• географической: аванде́льта авандéльта; азона́льный азона́льний;  
аккумуляти́вный акумуляти́вний; а-ное месторожде́ние акумуляти́вне  
родо́вище; бе́ллинг бéлінг; бе́нтос бéнтос; геоцено́з геоцено́з; горнито́с горніто́с; 

• географической, гидрологической: водоём водо́йма, водо́ймище; само-
очище́ние в-ма самоочи́щення водо́йми (водо́ймища); водопоглоща́ющий 
водовбирни́й; в-щая сква́жина водовбирна́ свердлови́на; водопа́д водоспа́д; 
водоразде́л вододі́л; 

• гидрологической: водонасыще́ние водонаси́чення; водоно́сный водоно́сний; 
водооби́льность багатоводність; водопоглоще́ние водовбира́ння; водосбо́рный 
водозбі́рний; водото́к водоті́к; гидро́граф гідро́граф; гидроизоба́та гідроізоба́та; 
гидрометаморфи́зм гідрометаморфі́зм; 

• математической, технической: бицикли́ческий біциклі́чний; бло́чный 
бло́ковий, бло́чний; геоме́трия геомéтрія; г. недр геомéтрія надр; открыва́ть 
відкрива́ти; о. месторожде́ние відкрива́ти родо́вище; 

• математической, технической, физической: параметри́ческий парамет-
ри́чний; расположе́ние розташува́ння, розмі́щення; рассла́ивание розшаро́вування; 

• математической, физической: атома́рный атома́рний; атомисти́ческий 
атомісти́чний;  

• палеонтологической: гиппарио́н гіпаріо́н; гиракоте́рий гіракотéрій; 
глоссопте́рис глосоптéріс; 

• сельскохозяйственной: агрономи́ческий агрономі́чний; а-кая руда́  
агрономі́чна руда́; 

• технической: аксело́граф аксело́граф; борона́ борона́; галс галс; гидроизо-
ляцио́нный гідроізоляці́йний; панто́граф панто́граф; парафини́рование парафі-
нува́ння; пе́ленг пéленг; распило́вка розпи́лювання, розпиля́ння; сва́я па́ля; 
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• технической, физической: астати́ческий астати́чний, непості́йний; бесструк-
ту́рный безструкту́рний; гигроме́трия гігромéтрія; изотерми́ческий ізотермі́чний; 
испаря́емость ви́парність, випаро́вуваність; паростру́йный пароструми́нний; 
па́ти́на па́ти́на; синхрони́зм синхроні́зм;  

• физической: гало́ид гало́їд, гигроскопи́чность гігроскопі́чність; 
г. го́рных поро́д гігроскопі́чність гірськи́х порі́д; параксиа́льный парак-
сіа́льний; парамагни́тный парамагні́тний; сверхпроводи́мость надпрові́дність; 
светопроница́емость світлопрони́кність и др.  

Все заглавные изменяемые лексемы, их украинские соответствия приводятся 
в начальной форме, существительные (биофа́ция біофа́ція; гиали́т гіалі́т; извер-
же́ние ви́верження); прилагательные, причастия, некоторые порядковые  
числительные мужского рода (беспла́менный безполуменéвий; восстано-
ви́тельный відно́вний; десульфатизи́рующий десульфатизува́льний; тре́тий 
трéтій; т. средиземномо́рский ярус трéтій середземномо́рський я́рус); незначи-
тельное количество субстантивированных прилагательных и причастий женско-
го и среднего рода (постоя́нная ста́ла, пості́йна; произво́дная похідна́; состав-
ляющая складова́; горю́чее пальнé).  

Форма именительного падежа множественного числа является начальной фор-
мой для субстантивированных прилагательных и существительных, употребляемых 
только во множественном числе, напр.: аку́ловые сущ. мн. аку́лові; тектони́ты мн. 
тектоні́ти. Иногда контекстуально могут употребляться формы единственного или 
множественного числа: оста́ток за́лишок, -шку, мн. рéштки, -ток, за́лишки, -ків; 
ископа́емый о. викопні́ рéштки; фитоге́нный о. фітогéнний за́лишок.  

Исходная форма для глаголов – инфинитив: бури́ть бури́ти; иссле́довать 
дослі́джувати. К глаголам несовершенного вида приводятся с конечным неиз-
меняемым согласным основы окончания первого, второго и третьего лица един-
ственного числа настоящего времени, к глаголам совершенного вида – оконча-
ния будущего времени: добыва́ть добува́ти, -ва́ю, -ва́єш, -ва́є; добы́ть добу́ти, 
-бу́ду, -бу́деш, -бу́де. Одна словарная статья объединяет возвратные и невоз-
вратные глаголы, имеющие подобную семантику: дифференци́ровать[ся]  
диференціюва́ти[ся], -цію́ю, -цію́єш, -цію́є[ться]. При глаголах, которые в первом 
и втором лице не употребляются, указано окончание третьего лица: абсор-
би́ровать[ся] абсорбува́ти[ся], -бу́є[ться]; вбира́ти[ся], -ра́є[ться]. 

Слова разные по семантике, но одинаковые по звуковому составу, то есть омо-
нимы, оформлены отдельными статьями и обозначены арабскими цифрами. 
В скобках уточняется семантика каждого из них: то́пкий 1. (болотистый)  
багни́стий, грузьки́й; то́пкий 2. (легко плавящийся) топки́й. 

В Словаре зафиксированы синонимы, поданные по частотности их употреб-
ления, напр.: остроконе́чник шпиль, -ля́, т. -лéм, шпича́к, -ка́. В некоторых 
случаях среди синонимического переводного ряда отдается предпочтение ино-
язычной лексеме, употребляемой на первом месте: возго́нка субліма́ція, -ції, 
перегі́н, -го́ну. Спорадически рядом с дословным отражением заимствованного 
термина дается украинская лексема, сформированная по правилам украинского 
словообразования, напр.: ва́шгерд ва́шгерд, -да, ми́йник, -ка. 

Фонетические и морфологические нормативные варианты приведены рядом с за-
главным словом и его украинским соответствием: бефанами́т, бефаними́т бефанамі́т, 
-ту, бефанімі́т, -ту; кайла́, кайло́ ка́йло,-ла, напр.: го́рная к. (го́рное к.) гірни́че ка́йло.  

К заглавным терминологическим и номенклатурным словосочетаниям и их 
украинским соответствиям даются в круглых скобках аббревиатуры, напр.: 
взры́вчатые вещества́ (ВВ) вибухо́ві речови́ни (ВР). Важнейшие аббревиатуры 
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расшифровываются в скобках: ГОСТ (госуда́рственный станда́рт) ДЕСТ 
(держа́вний станда́рт); МОАВ (ме́тод определе́ния абсолю́тного во́зраста) 
МВАВ (мéтод ви́значення абсолю́тного ві́ку). 

 
Терминосочетания 
Терминологические словосочетания, зафиксированные после заглавной лек-

семы, без сокращений переводятся на украинский язык. Заглавные слова (суще-
ствительные всех родов, прилагательные, причастия мужского рода, субстанти-
вированные прилагательные в именительном падеже единственного числа, 
а также существительные, употребляемые только во множественном числе,  
неизменяемые слова, глаголы в инфинитиве) сокращаются до первой буквы с 
точкой, напр.: агграда́ция … а. мерзлоты́; метасомати́зм … гидротер-
ма́льный м.; явле́ние … геологи́ческое я.; гравиметри́ческий … г. ана́лиз; 
крива́я … адиабати́ческая к.; безде́йствующий … б. вулка́н; битумо́иды … 
автохто́нные б.; да́нные … полевы́е д.; га́ббро … оливи́новое г.; вкрест … 
в. паде́ния; пересека́ть … п. пласт.  

Заглавные прилагательные и причастия, некоторые порядковые числительные 
женского и среднего рода в именительном падеже единственного числа сокраще-
ны до начальной буквы, после которой дефис и окончание с предыдущим неиз-
меняемым согласным основы, напр.: стратиграфи́ческий … с-кая классифи-
ка́ция; раздро́бленный … р-ная про́ба; геологи́ческий … г-кое аэродешифро-
ва́ние; секу́щий … с-щее ру́дное те́ло; тре́тий … т-тья па́ра рук. 

Подобную форму имеют заглавные лексемы терминооборотов в именитель-
ном падеже множественного числа, а также в косвенных падежах обоих чисел, 
напр.: ресу́рс … минера́льные р-сы; гидрогеологи́ческий … г-кие 
изыска́ния; аромати́чность … коэффицие́нт а-ти; ареа́л … регресси́вные 
грани́цы а-лов; месторожде́ние … структу́ра м-ний; преломлённый … 
ме́тод п-ных волн.  

Составляющие трехкомпонентного существительного в терминологическом 
словосочетании сокращаются до начальных букв, после которых ставятся точки, 
перед вторым и третьим сокращением – дефис, напр.: га́мма га́мма; г.-г.-карота́ж 
га́мма-га́мма-карота́ж…пло́тный г.-г.-к. щі́льний га́мма-га́мма-карота́ж. 

Сокращение дефисных прилагательных терминосочетаний зависит от форм  
существительных, с которыми они согласуются. Обе части сложного прилагатель-
ного, объединяемые с существительным мужского рода единственного числа в 
именительном падеже, сокращаются до начальных букв с точкой, между которыми 
ставится дефис, напр.: известко́во-щелочно́й вапня́но-лу́жний; и.-щ. плагиокла́з 
вапня́но-лу́жний плагіокла́з. 

В сочетании с существительным женского или среднего рода в именитель-
ном падеже единственного или множественного числа первый компонент слож-
ного прилагательного сокращается до начальной буквы, после которой точка и 
дефис, второй сокращается так, как прилагательное женского и среднего рода в 
соответствующем падеже и числе, напр.: алеври́то-пели́товый алеври́то-
пелі́товий; а.-п-вая структу́ра алеври́то-пелі́това структу́ра; газоконденса́тно-
нефтяно́й газоконденса́тно-на́фто́вий; г.-н-ное месторожде́ние газоконден-
са́тно-на́фто́ве родо́вище; го́рно-подготови́тельный гірни́чо-підгото́вчий;  
г.-п-ные рабо́ты гірни́чо-підгото́вчі робо́ти.  

В регистровой части терминологические словосочетания даются по алфавиту 
первого компонента, если их значительное количество, то второго, третьего, чет-
вертого и т. д. Точка с запятой ставится после украинских эквивалентов, напр.: 
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алю́вий алю́вій, -вію; ве́ерный а. ві́яловий алю́вій; инстрати́вный а. інстрати́вний 
алю́вій; оста́точный а. за́лишко́вий алю́вій, руслово́й а. руслови́й алю́вій; 
ста́ричный а. стари́чний алю́вій. 

Сложные названия, а их в гнезде может быть несколько, группируются  
вокруг заглавного слова, напр.: катего́рия (запасов и т. п.) катего́рія, -рії: 
к. гру́нта катего́рія ґру́нту; к. поро́д по трещинова́тости катего́рія порі́д за 
тріщинува́тістю; к. сло́жности инжене́рно-геологи́ческих усло́вий катего́рія 
скла́дності інженéрно-геологі́чних умо́в. 

При многозначной заглавной лексеме терминологические словосочетания также 
приведены по алфавиту, напр.:  

сече́ние 1. (тел, поверхностей и т. п.) перері́з, -зу; база́льное с. база́льний 
перері́з; бина́льное с. біна́льний перері́з; осево́е с. осьови́й перері́з; с. пото́ка 
перері́з пото́ку;  

2. (линий) перéтин, -ну; радиа́льное с. радіа́льний перéтин; с. горизонта́лей 
перéтин горизонта́лей; тангенциа́льное с. тангенціа́льний перéтин.  

 
Ремарки 
В Словаре при заглавных словах используются грамматические, семанти-

ческие ремарки.  
Грамматические ремарки: 
а) свидетельствуют о принадлежности регистровых слов к определенной  

части речи, напр.: гранённый прич. грано́ваний; гранёный прил. гранча́стий, 
граня́стий; слага́ющая сущ. складова́; 

б) указывают на грамматическую категорию числа и падежа: ве́ха ві́ха, -хи, 
д. и п. ві́сі, р. мн. віх; изосе́йсты мн. ізосéйсти, -сéйст; 

в) указывают на неоконченное действие: зака́лка загартува́ння, (неоконч. д. 
– ещё) гартува́ння, загарто́вування; з. ма́гмы загартува́ння (гартува́ння) ма́гми. 

г) свидетельствуют о неизменяемости слов: ва́ди нескл. ва́ді; карбона́до  
нескл. карбона́до. 

Семантические ремарки используются для:  
а) дифференциации значений термина: ооли́т 1. (система) оолі́т, -ту;  

2. (образование) оолі́т, -ту; грубозерни́стый о. грубозерни́стий; исполи́нский 
о. велетéнський оолі́т; 

б) объяснения, уточнения семантики заглавного слова: белки́ (сглаженные ве-
ршины гор) білки́, -кі́в; глухо́й (о забое) глухи́й; гнездово́й (о месторождении) 
гніздови́й; петрофа́кт (окаменелость) петрофа́кт,-ту. 

Семантические ремарки печатаются курсивом и заключаются в круглые 
скобки. 

 
Украинский перевод 
Украинские соответствия заглавных слов терминологических словосочета-

ний и номенов приведены полностью. Переводная часть Словаря содержит пре-
имущественно однозначное соответствие заглавного слова или словосочетания, 
напр.: грануля́рный грануля́рний; г-ная зо́на грануля́рна зо́на; г-ная скульп-
ту́ра грануля́рна скульпту́ра. 

Имеющиеся два или несколько эквивалентов фиксируются в соответствии 
со степенью нормированности или употребления, напр.: вя́зкий в'язки́й; (лип-
кий – ещё) липки́й, ґлейки́й, ґлеюва́тий; аэроизыска́ние аеродослі́дження, 
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аеровишу́кування, аероро́звідка. Такие синонимы в терминологических слово-
сочетаниях расположены в круглых скобках, напр.: измери́тель вимі́рник, -ка, 
вимі́рювач, -ча, -чем; и. сопротивле́ния по́чвы вимі́рник (вимі́рювач) о́пору 
ґру́нту; и. тече́ния вимі́рник (вимі́рювач) течії́. 

Многозначные заглавные слова в переводе на украинский язык нумеруются и 
объясняются в ремарках, поскольку имеют разные соответствия, напр.: вскры́ша 
1. (действие) розкриття́ (неоконч. д. – ещё) розкрива́ння; коэффицие́нт в-ши  
коефіціє́нт розкрива́ння; 2. (покрывающий слой) ро́зкрив, -ву; покрі́вля, -лі, -лею. 

В Словаре унифицированы украинские причастные формы. Заглавные 
формы из суффиксами -ущ-(-ющ-), -ащ-(-ящ-), -ш-, -вш- в соответствии 
с семантикой переводятся отглагольными прилагательными и причастиями с 
суффиксами -н-, -увальн-(-ювальн-), -івн-, напр.: железосодержа́щий 
залізовмі́сний; закрепля́ющий закрі́плювальний, закріпни́й; закристаллизо-
ва́вшийся закристалізо́ваний; пла́вающий плавни́й; выщела́чивающий  
вилуго́вувальний, визо́лювальний. Иногда используются причастия с компо-
нентом -уч-(-юч-), напр.: домини́рующий панівни́й, доміну́ючий.  

 

При украинских соответствиях фиксируются  
следующие дополнительные формы: 
1. Окончания родительного падежа единственного числа существительных 

(за исключением существительных среднего рода на -я), субстантивированных 
прилагательных и причастий всех родов, множественных существительных с ко-
нечным неизменяемым согласным основы: битумини́т бітуміні́т, -ту; геоэква́тор 
геоеква́тор, -ра; геосфе́ра геосфéра, -ри; океаноло́гия океаноло́гія, -гії; о́зеро о́зеро, 
-ра; произво́дная сущ. похідна́, -но́ї; горю́чее сущ. пальнé, -но́го; да́нные сущ. да́ні, 
-них; метабла́сты мн. метабла́сти, -тів. 

а) при необходимости указывается вариантность окончаний в зависимости 
от семантической дифференциации термина, напр.: авантюри́н авантюри́н, -ну 
(вещество) и -на (отдельный кристалл); изумру́д смара́гд, -ду (вещество) и -да 
(отдельный кристалл);  

б) если первый компонент сложной структуры несклоняемое существи-
тельное, то в родительном падеже приводится окончание только второго  
компонента, напр.: ке́ннель-бо́гхед кéнель-бо́гхед, -ду; рапаки́ви-сиени́т 
рапакі́ві-сієні́т, -ту; антистре́сс-минера́лы мн. антистрéс-мінера́ли, -лів.  
Односложное слово, в котором чередуются гласные, приводится полностью:  
ансамбль-род ансамбль-рід, -роду; 

в) форма приложений, которую имеют заглавные термины и их соответ-
ствия, в родительном падеже приводится полностью, напр.: концентра́тор-
органи́зм концентра́тор-органі́зм, коцентра́тора-органі́зму; вещество́-носи́тель 
речовина́-носі́й, речовини́-носія́. 

2. Окончания творительного падежа (кроме родительного) единственного 
числа: 

а) существительных женского рода на мягкий, изредка на шипящий соглас-
ный: абиссопелагиа́ль абісопелагіа́ль, -лі, т. -ллю; абрази́вность абра-
зи́вність, -ності, т. -ністю; гидросме́сь гідросу́міш, -ші, т. -шшю; гажа́ гажа́, 
-жі́, т. -жéю; желчь жовч, -чі, т. -чю; 

б) существительных мужского, среднего рода на мягкий и шипящий согласный: 
барра́ж бара́ж, -жу́, т. -жéм; бенч бенч, -чу, т. -чем; водоём водо́ймище, -ща, т.  
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-щем. При этом фиксируется чередование гласных: водобо́й водобі́й, -бо́ю, т. -бо́єм  
и их нулевое соответствие: сла́нець сла́нець, -нцю, т. -нцем; 

в) дефисных существительных, имеющих форму приложений: гео́лог-
поискови́к гео́лог-розві́дувач, гео́лога-розві́дувача, т. -чем; гли́на-
наполни́тель гли́на-напо́внювач, гли́ни-напо́внювача, т. -чем. 

3. Окончания дательного, предложного падежей единственного числа 
существительных женского рода, окончание предложного падежа единствен-
ного числа существительных мужского рода, отражающие чередование соглас-
ных: аэросъёмка аерозйо́мка, -ки, д. и п. -мці, р. мн. -мок; архипела́г архіпела́г, 
-гу, п. (в) -зі и -гу; башма́к башма́к, -ка́, п. (в) -ці́ и -ку́. 

4. Окончания именительного, родительного падежей множественного 
числа существительных всех родов, если они отличаются ударением и отража-
ют чередование звуков: глубина́ глибина́, -ни́, мн. -би́ни, -би́н; о́стров о́стрів,  
-рова, мн. -рови́, -рові́в; доска́ до́шка, -ки, д. и п. -шці, мн. -шки́, -що́к; сверло́ 
свéрдел, -дла, мн. -дли, -длів, свéрдло, -дла, мн. -дла, -дел; седло́ сідло́, -ла́, мн. 
сі́дла, -дел; брюшко́ черевцé, -ця́, мн. -рéвця, -рéвець. При этом к структуре 
окончаний добавляется корневой слог с подвижным ударением. 

5. Окончание родительного падежа множественного числа существительных 
всех родов, когда в именительном падеже не изменяется ударение: бит біт, -та, р. мн.  
-тів; брусча́тка бруща́тка, -ки, д. и п. -тці, р. мн. -ток. 

6. Формы родительного, творительного падежей единственного числа, 
именительного, родительного, творительного множественного числа одно-
сложных существительных мужского рода с подвижным ударением: буй буй, 
бу́я, т. бу́єм, мн. буї́, буї́в, т. буя́ми. 

 
Ударение 
Дву -и многосложные слова, компоненты терминологических сочетаний ре-

гистровой и переводной части Словаря обозначены ударением: во́зраст вік, -ку; 
относи́тельный геологи́ческий в. відно́сний геологі́чний вік; петроминера-
ло́гия петромінерало́гія. 

В дефисных терминах ударение имеет каждая составная часть: гео́лого-
палеонтологи́ческий гео́лого-палеонтологі́чний; тригона́льно-дипирамида́ль-
ный тригона́льно-дипіраміда́льний. 

Двойным ударением снабжены некоторые русские и украинские слова: 
во́гнутый уві́гну́тий; оста́точный за́лишко́вий; па́ти́на па́ти́на; у́гольный 
ву́гі́льний; фарфо́ровый фа́рфо́ровий. 

Акцентуация заглавных терминов не всегда идентична с переводными, 
напр.: осуше́ние осу́шення; тигро́вая ти́грова. 

Заглавные слова, в которых буква ё отражает произношение и место 
ударения, не обозначаются ударением: гётценит, глинозёмный, каёмчатый, 
уплотнённость. 
 

Авторы Словаря искренне благодарны доктору филологических наук,  
профессору Жайворонку Виталию Викторовичу за ценные советы и рекомен-
дации к словарным статьям и доктору геолого-минералогических наук, про-
фессору Павлишину Владимиру Ивановичу за прочтение Словаря и советы, 
а также всем, кто причастен к изданию этой коллективной многолетней работы. 
 

Замечания и пожелания просим присылать по адресу:  
vpc_div.chief@univ.net.ua, redactor@univ.net.ua 

Стрельчук Галина Петровна, 
кандидат филологических наук, доцент 
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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
 
 
гл. глагол 
д. дательный падеж 
мн. множественное число 
неоконч. д. неоконченное действие 
нескл. несклоняемое [существительное] 
п. предложный падеж 
прил. прилагательное 
прич. причастие 
р. родительный падеж 
сущ. существительное 
 

 
РУССКИЙ АЛФАВИТ 

 
 

A a   Б б   В в   Г г   Д д   Е е   Ë ë   Ж ж   З з 
И и   Й й   K к   Л л   M м   Н н   O o   П п 
P p   С с   Т т   У у   Ф ф   Х х   Ц ц   Ч ч 

Ш ш   Щ щ   ъ   ы   ь   Э э   Ю ю   Я я 
 
 

УКРАЇНСЬКИЙ АЛФАВІТ 
 
 

А а   Б б   В в   Г г   Ґ ґ   Д д   Е е   Є є   Ж ж   З з 
И и   І і   Ї ї   Й й   К к   Л л   М м   Н н   О о 

П п   Р р   С с   Т т   У у   Ф ф   Х х   Ц ц   Ч ч 
Ш ш   Щ щ   ь   Ю ю   Я я 

 
 

 



аа абл 

22 

А 
 
аа-ла́ва аа-ла́ва, -ви 
аа́лен аа́лен, -ну 
аа́ленский аа́ленський; а. век 

аа́ленський вік; а. я́рус аа́ленський я́рус 
аа́сби-диаба́з аа́сбі-діаба́з, -зу 
абази́нский абази́нськи́й; а-кая сви́та 

абази́нська сві́та 
абази́т абази́т, -ту 
абаксиа́льный абаксіа́льний; а-ная сто-

рона́ абаксіа́льний бік; а. скеле́т абак-
сіа́льний скеле́т 

абактина́льный абактина́льний; а. диск 
абактина́льний диск 

абандо́н абандо́н, -ну 
аба́шевский аба́шевський; а. я́рус 

аба́шевський я́рус 
аббеви́льский аббеві́льський; а-кая 

культу́ра аббеві́льська культу́ра; а-кая 
ста́дия аббеві́льська ста́дія 

абдо́мен абдо́мен, -на 
абдомина́льный абдоміна́льний; а-ная 

сторона́ абдоміна́льний бік 
абду́ктор абду́ктор, -ра 
абелсони́т абелсоні́т, -ту 
абернатии́т абернатиї́т, -ту 
аберрацио́нный абераці́йний 
аберра́ция абера́ція, -ції; а. разви́тия 

абера́ція ро́звитку; сфери́ческая а. сфе-
ри́чна абера́ція; хромати́ческая а. хрома-
ти́чна абера́ція 

абеску́нский абеску́нський; а-кие слои́ 
абеску́нські шари́  

абза́новский абза́нівський; а. горизо́нт 
абза́нівський горизо́нт 

а́бзетцер а́бзетцер, -ра 
а́бинский а́бінський; а́-кая сви́та 

а́бінська сві́та 
абиогене́з абіогене́з, -зу 
абиоге́нный абіоге́нний; а-ные про-

це́ссы абіоге́нні проце́си; а-ные систе́мы 
абіоге́нні систе́ми 

абио́глифы мн. абіо́гліфи, -фів 
абиосесто́н абіосесто́н, -на 
абиосфе́ра абіосфе́ра, -ри 
абиоти́ческий абіоти́чний; а-кая среда́ 

абіоти́чне середо́вище; а-кие усло́вия абіо-
ти́чні умо́ви; а. фа́ктор абіоти́чний фа́ктор 

абисса́ль абіса́ль, -лі, т. -ллю 

абисса́льный абіса́льний; а-ная асси-
миля́ция абіса́льна асиміля́ція; а-ная 
гли́на абіса́льна гли́на; а-ная глубина́ 
абіса́льна глибина́; а-ная дифферен-
циа́ция абіса́льна диференціа́ція; а-ная 
доли́на абіса́льна доли́на; а-ная зо́на абі-
са́льна зо́на; а-ная инъе́кция абіса́льна 
ін'є́кція; а-ная ма́гма абіса́льна ма́гма;  
а-ная о́бласть абіса́льна о́бласть; а-ная 
поро́да абіса́льна поро́да; а-ная равни́на 
абіса́льна рівни́на; а-ная фа́уна абіса́льна 
фа́уна; а-ная фа́ция абіса́льна фа́ція;  
а-ное уще́лье абіса́льна уще́лина; а-ные 
оса́дки абіса́льні оса́дки; а-ные отло-
же́ния абіса́льні ві́дклади; а-ные усло́вия 
абіса́льні умо́ви; а. ил абіса́льний мул 
(наму́л); а. холм абіса́льний горб (па́горб) 

абисси́нский абісси́нський; а. коло́дец 
абісси́нський коло́дязь 

абиссогидротерма́ль абісогідротерма́ль, 
-лі, т. -ллю 

абиссокони́т абісоконі́т, -ту 
абиссоли́т абісолі́т, -ту 
абиссоли́товый абісолі́товий 
абиссометаморфи́ческий абісомета-

морфі́чний; а-кие поро́ды абісометамор-
фі́чні поро́ди 

абиссопелагиа́ль абісопелагіа́ль, -лі, 
т. -ллю 

абиссопели́т абісопелі́т, -ту 
абиссофи́л абісофі́л, -лу 
абиссофи́льный абісофі́льний; а. мине-

ра́л абісофі́льний мінера́л 
абиссофо́бный абісофо́бний; а. минера́л 

абісофо́бний мінера́л 
абихи́т абіхі́т, -ту 
аблима́ция абліма́ція, -ції; а. льда аблі-

ма́ція льо́ду 
аблыки́т абликі́т, -ту 
аблю́вий аблю́вій, -вію 
аблято́граф аблято́граф, -фа 
абляцио́нный абляці́йний; а-ная мо-

ре́на абляці́йна море́на; а-ная ни́ша абля-
ці́йна ні́ша 

абля́ция абля́ція, -ції; леднико́вая а. 
льодовико́ва абля́ція; механи́ческая а. 
механі́чна абля́ція; поверхно́стная а. по-
верхне́ва абля́ція; подледнико́вая а. під-
льодовико́ва абля́ція 
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абора́льный абора́льний; а-ная по-
ве́рхность абора́льна пове́рхня; а-ная 
сторона́ абора́льний бік 

абориге́н абориге́н, -на, тузе́мець, -мця 
абради́рованный абрадо́ваний; а-ная 

пове́рхность абрадо́вана пове́рхня 
абради́ровать[ся] абрадува́ти[ся], -ду́ю, 

-ду́єш, -ду́є[ться] 
абрази́в абрази́в, -ву 
абрази́вность абрази́вність, -ності, т.  

-ністю 
абрази́вный абрази́вний; а-ная вода́  

абрази́вна вода́; а. материа́л абрази́вний 
матеріа́л 

абразио́нно-аккумуляти́вный абразі́йно-
акумуляти́вний; а.-а. у́ровень абразі́йно-
акумуляти́вний рі́вень 

абразио́нный абразі́йний; а-ная бу́хта 
абразі́йна бу́хта; а-ная пеще́ра абразі́йна 
пече́ра; а-ная платфо́рма абразі́йна плат-
фо́рма; а-ная равни́на абразі́йна рівни́на; 
а-ная термина́нта абразі́йна терміна́нта; 
а-ная терра́са абразі́йна тера́са; а. бе́рег 
абразі́йний бе́рег; а. про́филь равнове́сия 
абразі́йний про́філь рівнова́ги; а. усту́п 
абразі́йний усту́п 

абрази́т абрази́т, -ту 
абра́зия абра́зія, -зії; ветрова́я а. вітрова́ 

абра́зія; леднико́вая а. льодовико́ва аб-
ра́зія; морска́я а. морська́ абра́зія; речна́я а. 
річкова́ абра́зія 

абриахани́т абріахані́т, -ту 
а́брис а́брис, -су 
абсароки́т абсарокі́т, -ту 
абси́т абси́т, -ту 
абсолю́тный абсолю́тний; а-ная ве-

роя́тность абсолю́тна ймові́рність (імо-
ві́рність); а-ная влагоёмкость абсолю́тна 
вологоє́мність (вологомі́сткість); а-ная 
вла́жность абсолю́тна воло́гість; а-ная 
высота́ абсолю́тна висота́; а-ная вя́зкость 
абсолю́тна в'я́зкість; а-ная геохроноло́гия 
абсолю́тна геохроноло́гія (абсолю́тне гео-
логі́чне літочи́слення); а-ная глубина́ 
абсолю́тна глибина́; а-ная изме́нчивость 
абсолю́тна мінли́вість; а-ная пло́тность 
абсолю́тна щі́льність (густина́); а-ная по-
гре́шность абсолю́тна по́хибка; а-ная 
по́ристость абсолю́тна по́ристість; а-ная 
проница́емость абсолю́тна прони́кність; 
а-ная равни́на абсолю́тна рівни́на; а-ная 
твёрдость абсолю́тна тве́рдість; а-ная 

те́рма абсолю́тна те́рма; а-ная хроно-
ло́гия абсолю́тна хроноло́гія; а-ное дви-
же́ние абсолю́тний рух; а-ное значе́ние 
абсолю́тне зна́чення; а-ное определе́ние 
абсолю́тне ви́значення; а-ное прелом-
ле́ние абсолю́тне зало́млення; а. ба́зис 
абсолю́тний ба́зис; а. ве́рхний дену-
дацио́нный у́ровень абсолю́тний ве́рхній 
денудаці́йний рі́вень; а. во́зраст абсо-
лю́тний вік; а. горизо́нт абсолю́тний гори-
зо́нт; а. денудацио́нный у́ровень абсо-
лю́тний денудаці́йний рі́вень; а. нуль аб-
солю́тний нуль 

абсорба́т абсорба́т, -ту 
абсорбе́нт (абсорбирующее вещество) 

абсорбе́нт, -ту; поглина́ч, -ча́, -че́м 
абсо́рбер абсо́рбер, -ра 
абсорби́рованный абсорбо́ваний, погли́-

нутий, вві́браний, уві́браний; а-ная нефть 
абсорбо́вана (погли́нута, ввіб́рана, увібра-
на) на́фта 

абсорби́ровать[ся] абсорбува́ти[ся],  
-бу́є[ться], поглина́ти[ся], -на́є[ться], вби-
ра́ти[ся], -ра́є[ться 

абсорби́рующий абсорбува́льний, абсо-
рбу́ючий, поглина́льний, поглина́ючий, 
вбира́ючий 

абсорби́руемый абсорбо́ваний, погли-
на́льний 

абсорбциоме́тр абсорбціоме́тр, -ра 
абсорбциоме́трия обсорбціоме́трія, -рії 
абсорбцио́нный абсорбці́йний, погли-

на́льний, вбирни́й; а-ная очи́стка абсорб-
ці́йне (поглина́льне, вбирне́) очи́щення;  
а-ная полоса́ абсорбці́йна (поглина́льна, 
вбирна́) сму́га; а-ная во́да абсорбці́йна 
(поглина́льна, вбирна́) вода́; а. рентгено-
метри́ческий ме́тод абсорбці́йний  
(поглина́льний, вбирни́й) рентгеномет-
ри́чний ме́тод 

абсо́рбция абсо́рбція, -ції, поглина́ння, 
вбира́ння; а. га́за абсо́рбція (поглина́ння, 
вбира́ння) га́зу; а. жи́дких углеводоро́дов 
абсо́рбція (поглина́ння, вбира́ння) рідки́х 
вуглево́днів; а. све́та криста́ллами аб-
со́рбція (поглина́ння, вбира́ння) сві́тла 
криста́лами; физи́ческая а. фізи́чна аб-
со́рбція (фізи́чне поглина́ння, вбира́ння); 
хими́ческая а. хімі́чна абсо́рбція (хімі́чне 
поглина́ння, вбира́ння) 

абукумали́т абукумалі́т, -ту 
абхази́т абхази́т, -ту 
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абцу́г абцу́г, -гу 
абы́шевский аби́шевський; а-кая зо́на 

аби́шевська зо́на 
авази́т авази́т, -ту 
авало́нский авало́нський; а-кая био́та 

авало́нська біо́та 
аванде́льта аванде́льта, -ти 
авандю́на авандю́на, -ни 
аванка́мера аванка́мера, -ри 
авантюри́н авантюри́н, -ну (вещество) и 

-на (отдельный кристалл) 
авантюри́новый авантюри́новий; а. поле-

во́й шпат авантюри́новий польови́й шпат 
аванше́льф аванше́льф, -фу 
авари́йность аварі́йність, -ності, т. -ністю 
авари́йный аварі́йний; а-ная связь ава-

рі́йний зв'язо́к; а-ное оповеще́ние аварі́йне 
спові́щення; а-ное освеще́ние аварі́йне 
осві́тлення; а. режи́м аварі́йний режи́м 

ава́рия ава́рія, -рії; а. сква́жины ава́рія 
свердлови́ни; морска́я а. морська́ ава́рія; 
о́бщая а. зага́льна ава́рія; подзе́мная а. 
підзе́мна ава́рія; части́чная а. частко́ва ава́рія 

аваруи́т аваруї́т, -ту 
аварци́т аварци́т, -ту 
авги́т авгі́т, -ту; базальти́ческий а. ба-

за́льтовий авгі́т; обыкнове́нный а. зви-
ча́йний авгі́т; тита́новый а. тита́новий 
авгі́т; хро́мистый а. хро́мистий авгі́т 

авги́т-бронзи́т авгі́т-бронзи́т, -ту 
авгити́т авгіти́т, -ту; анальци́мовый а. 

анальци́мовий авгіти́т 
авги́товый авгі́товий; а. андези́т ав-

гі́товий андези́т; а. гранули́т авгі́товий 
гранулі́т; а. диори́т авгі́товий діори́т; 
а. монцони́т авгі́товий монцоні́т; а. мон-
цони́т-диори́т авгі́товий монцоні́т-діори́т; 
а. перидотит авгі́товий перидоти́т; 
а. порфи́р авгі́товий порфі́р; а. порфири́т 
авгі́товий порфіри́т; а. сиени́т авгі́товий 
сієні́т; а. спессарти́т авгі́товий спесарти́т 

авгитофи́р авгітофі́р, -ру 
авгитофи́ровый авгітофі́ровий; а-вая 

ла́ва авгітофі́рова ла́ва 
авезаси́т авезаси́т, -ту 
авелинои́т авеліної́т, -ту 
аверья́новский авер'я́нівський; а-кая 

сви́та авер'я́нівська сві́та 
авзя́нский авзя́нський; а-кая сви́та 

авзя́нська сві́та 
авиа́ль авіа́ль, -лю, т. -лем 

авиасъёмка авіазйо́мка, -ки, д. и п. -мці, 
р. мн. -мок, (неоконч. д. – ещё) авіазніма́ння 

авикуло́идный авікуло́їдний 
авикулоэ́циум авікулое́ціум, -му 
авикуля́рия авікуля́рія, -рії 
ави́ловский аві́ловський; а-кая сви́та 

аві́ловська сві́та 
авиоли́т авіолі́т, -ту 
авифа́уна авіфа́уна, -ни 
авице́лла авіце́ла, -ли 
авиценни́т авіцені́т, -ту 
авлакоге́н авлакоге́н, -ну; внутриплат-

фо́рменный а. внутрішньоплатфо́рмний 
авлакоге́н; за́мкнутый а. за́мкнений 
(за́мкнутий) авлакоге́н; по́здний а. пі́зній 
авлакоге́н; попере́чный а. попере́чний 
авлакоге́н; просто́й а. про́сти́й авлакоге́н; 
сквозно́й а. на́скрізний (крізни́й) авлако-
ге́н; сме́жный а. сумі́жний авлакоге́н 

авлакогеосинклина́ль авлакогеосин-
кліна́ль, -лі, т. -ллю 

авогадри́т авогадри́т, -ту 
аво́нский аво́нський; а. отде́л аво́нський 

ві́дділ 
австрали́йский австралі́йський; А-кая 

платфо́рма Австралі́йська платфо́рма;  
а-кая я́шма австралі́йська я́шма; а. цир-
ко́н австралі́йський цирко́н 

австрали́т австралі́т, -ту 
австрало́иды мн. австрало́їди, -дів 
австралопите́к австралопіте́к, -ка 
австри́йский австрі́йський; а-кая 

скла́дчатость австрі́йська складча́стість; 
а-кая фа́за австрі́йська фа́за; а-кая фа́за 
горообразова́ния австрі́йська фа́за горо-
утво́рення 

автиге́нный, аутиге́нный автиге́нний, 
аутиге́нний; а-ная гли́на автиге́нна (аути-
ге́нна) гли́на; а-ная составна́я часть ав-
тиге́нна (аутиге́нна) складова́ части́на; 
а. би́тум автиге́нний (аутиге́нний) бі́тум; 
а. вы́брос автиге́нний (аутиге́нний) ви́кид; 
а. компоне́нт автиге́нний (аутиге́нний) 
компоне́нт; а. минера́л автиге́нний (аути-
ге́нний) мінера́л; а. проце́сс автиге́нний 
(аутиге́нний) проце́с; а. тафоцено́з авти-
ге́нний (аутиге́нний) тафоцено́з 

автимо́рфный автимо́рфний 
автоадапта́ция автоадапта́ція, -ції 
автобрекчи́рованный автобрекчійо́ваний; 

а-ная ла́ва автобрекчійо́вана ла́ва 
автобре́кчия автобре́кчія, -чії 
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автога́мия автога́мія, -мії 
автога́мма автога́мма, -ми 
автога́мма-съёмка автога́мма-зйо́мка,  

-ки, д. и п. -мці, р. мн. -мок, (неоконч. д. – 
ещё) автога́мма-зніма́ння 

автоге́зия автоге́зія, -зії 
автогене́з автогене́з, -зу 
автогенети́ческий автогенети́чний; 

а. неокатастрофи́зм автогенети́чний нео-
катастрофі́зм; а. ортогене́з (ортогене́зис) 
автогенети́чний ортогене́з  

автоге́нный автоге́нний; а-ная доли́на 
автоге́нна доли́на; а-ное включе́ние авто-
ге́нне вклю́чення; а-ное расте́ние авто-
ге́нна росли́на 

автогеосинклина́ль автогеосинкліна́ль, 
-лі, т. -ллю 

автогра́мма автогра́ма, -ми 
автодоро́га автодоро́га, -ги, д. и п. -ро́зі, 

р. мн. -рі́г; карье́рная а. кар'є́рна автодоро́га 
автодоро́жный автодоро́жний; а. тон-

не́ль (тунне́ль) автодоро́жний туне́ль 
автозоо́ид автозоо́їд, -да 
автоинтру́зия автоінтру́зія, -зії 
автокатакласти́ческий автокатаклас-

ти́чний; а-кая бре́кчия автокатакласти́чна 
бре́кчія; а-кая поро́да автокатакласти́чна 
поро́да 

автоката́лиз автоката́ліз, -зу; магма-
ти́ческий а. магмати́чний автоката́ліз 

автокато́д автокато́д, -да 
автокла́зы мн. автокла́зи, -зів 
автокла́ст автокла́ст, -ту 
автокласти́т автокласти́т, -ту 
автокласти́ческий автокласти́чний; а-кая 

бре́кчия автокласти́чна бре́кчія; а-кая  
поро́да автокласти́чна поро́да; а-кая 
тре́щина автокласти́чна трі́щина 

автокомпенси́рованный автокомпен-
со́ваний; а. метасомати́т автокомпен-
со́ваний метасомати́т 

автокорре́кция автокоре́кція, -ції 
автокоррелогра́мма автокорелогра́ма, -ми 
автокорреля́ция автокореля́ція, -ції 
авто́лиз авто́ліз, -зу 
автоли́зия автолі́зія, -зії 
автоли́т автолі́т, -та 
автолюминесце́нция автолюмінес-

це́нція, -ції 
автома́т автома́т, -та 
автоматиза́ция автоматиза́ція, -ції 
автоматизи́рованный автоматизо́ваний; 

а-ная систе́ма автоматизо́вана систе́ма;  

а-ная систе́ма норм и нормати́вов авто-
матизо́вана систе́ма норм і нормати́вів;  
а-ная систе́ма пла́новых расчётов авто-
матизо́вана систе́ма пла́нових розраху́нків; 
а-ная систе́ма расхо́да сырья́ (мате-
риа́лов, то́плива, теплово́й и электри́-
ческой эне́ргии) автоматизо́вана систе́ма 
витра́т сировини́ (матеріа́лів, па́лива, теп-
лово́ї та електри́чної ене́ргії); а-ная сис-
те́ма сбо́ра, накопле́ния и обновле́ния 
автоматизо́вана систе́ма збо́ру, нагро-
ма́дження та оно́влення; а-ная систе́ма 
управле́ния автоматизо́вана систе́ма 
управлі́ння; а-ное рабо́чее ме́сто автома-
тизо́ване робо́че мі́сце 

автома́тика автома́тика, -ки, д. и п.  
-тиці; го́рная а. гірни́ча автома́тика;  
защи́тная а. захисна́ автома́тика 

автомати́ческий автомати́чний; а-кая 
ли́ния автомати́чна лі́нія; а-кая регули-
ро́вка автомати́чне регулюва́ння; а-кие 
весы́ автомати́чна вага́, мн. автомати́чні 
ва́ги; а. индика́тор автомати́чний інди-
ка́тор; а. кла́пан автомати́чний кла́пан; 
а. контро́ль автомати́чний контро́ль; 
а. пылеизмери́тельный прибо́р автома-
ти́чний пиловимі́рювальний при́лад; 
а. регуля́тор автомати́чний регуля́тор 

автометаморфи́зм автометаморфі́зм, -му 
автометасомато́з автометасомато́з, -зу 
автомигмати́т автомігмати́т, -ту 
автомоби́льный автомобі́льний; а-ная 

магни́тная съёмка автомобі́льне магні́тне 
зніма́ння (автомобі́льна магні́тна зйо́мка) 

автомоли́т автомолі́т, -ту 
автомо́рфно-грануля́рный автомо́рфно-

грануля́рний 
автомо́рфный автомо́рфний; а-ная кора́ 

выве́тривания автомо́рфна кора́ ви-
ві́трювання (зві́трювання); а-ная по́чва 
автомо́рфний ґрунт 

автоморфо́з автоморфо́з, -зу 
автоморфотропи́я автоморфотропія́, -пі́ї 
автомутаге́н автомутаге́н, -ну 
автонеомо́рфный автонеомо́рфний 
автономиза́ция автономіза́ція, -ції 
автоно́мный автоно́мний; а-ная акти-

виза́ция автоно́мна активіза́ція; а-ная 
систе́ма автоно́мна систе́ма 

автопневмато́лиз автопневмато́ліз, -зу 
автопневматоли́ческий автопневмато-

лі́чний 
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автопода́тчик автоподава́ч, -ча́, т. -че́м 
автопо́ры мн. автопо́ри, -по́р 
авторадиогра́фия авторадіогра́фія, -фії 
авторадиографи́ческий авторадіогра-

фі́чний; а. ана́лиз авторадіографіч́ний 
ана́ліз; а. ме́тод авторадіографіч́ний ме́тод 

авторадио́метр авторадіо́метр, -ра 
автореакцио́нный автореакці́йний; 

а. скарн автореакці́йний скарн 
авторегуля́ция авторегуля́ція, -ції 
автосамосва́л автосамоски́д, -да 
автосинекли́за автосинеклі́за, -зи 
автоска́рн автоска́рн, -ну 
автоте́ка автоте́ка, -ки, д. и п. -те́ці, р. 

мн. -те́к 
автоти́п автоти́п, -пу 
автотро́фный автотро́фний; а-ное рас-

те́ние автотро́фна росли́на; а. органи́зм 
автотро́фний органі́зм 

автотро́фы мн. автотро́фи, -фів 
автохо́ри́я автохо́рі́я, -рі́ї 
автохто́н автохто́н, -на; тектони́ческий а. 

тектоні́чний автохто́н 
автохто́ния автохто́нія, -нії 
автохто́нный автохто́нний; а-ная гли́на 

автохто́нна гли́на; а-ная го́рная поро́да 
автохто́нна гірська́ поро́да; а-ная ма́гма 
автохто́нна ма́гма; а-ная ма́сса автохто́н-
на ма́са; а-ная ро́ссыпь автохто́нне роз-
си́пище (автохто́нний ро́зсип); а-ная сос-
тавля́ющая автохто́нна складова́;  
а-ное залега́ние автохто́нне заляга́ння;  
а-ные битумо́иды автохто́нні бітумо́їди; 
а-ные отложе́ния автохто́нні ві́дклади; 
а. блок автохто́нний блок; а. гранито́ид 
автохто́нний граніто́їд; а. кра́тер автох-
то́нний кра́тер; а. масси́в автохто́нний 
маси́в; а. органи́зм автохто́нний органі́зм; 
а. торф автохто́нний торф; а. у́голь автох-
то́нне ву́гі́лля; 

автоэлектро́нный автоелектро́нний 
автоэмиссио́нный автоемісі́йний 
агали́т агалі́т, -ту 
агалха́рский агалха́рський; а-кая 

то́лща агалха́рська то́вща 
агальматоли́т агальматолі́т, -ту 
ага́мный ага́мний; а. вид ага́мний вид 
агарди́т агарди́т, -ту 
ага́т ага́т, -ту; водяно́й а. водяни́й ага́т; 

восково́й а. воскови́й ага́т; глазко́вый а. 
очко́вий (вічко́вий) ага́т; голуби́ной 
кро́ви а. ага́т голуб'я́чої кро́ві; го-

ро́шечный а. горо́шковий ага́т; деревя-
ни́стый а. дерев'яни́стий ага́т; дулу́тский а. 
дулу́тський ага́т; за́падный а. за́хідний 
ага́т; звёздчатый а. зірча́стий ага́т; ин-
ди́йский а. інді́йський ага́т; ири-
зи́рующий а. іризува́льний (іризу́ючий) 
ага́т; исла́ндский а. ісла́ндський ага́т; 
калмы́цкий а. калми́цький ага́т; ки́вино а. 
кі́віно ага́т; кора́лловый а. кора́ловий 
ага́т; кружевно́й а. мере́живний ага́т; 
ландша́фтный а. ландша́фтний ага́т; мек-
сика́нский а. мексика́нський ага́т; мо-
ро́зный а. моро́зний ага́т; моски́тный а. 
москі́тний ага́т; мохово́й а. мохови́й ага́т; 
о́гненный а. вогня́ни́й ага́т; пе́ристый а. 
пери́стий ага́т; пресново́дный а. прісно-
во́дний ага́т; ра́дужный а. ра́йдужний 
(весе́лковий) ага́т; речно́й а. річкови́й 
ага́т; руи́нный а. руї́нний ага́т; саге-
ни́товый а. сагені́товий ага́т; стекля́нный а. 
скляни́й ага́т; тру́бчатый а. трубча́стий 
ага́т; турите́лловый а. турите́ловий ага́т; 
фортификацио́нный а. фортифікацій́ний 
ага́т; цвето́чный а. квіткови́й ага́т; 
я́шмовый а. я́шмовий ага́т 

агатизи́рованный агатизо́ваний; а-ное 
де́рево агатизо́ване де́рево; а. кора́лл 
агатизо́ваний кора́л 

ага́товый ага́товий; а. ка́мень ага́товий 
ка́мінь; а-вая я́шма ага́това я́шма 

агафи́т агафі́т, -ту 
агвилари́т агвілари́т, -ту 
агглютиге́рмы мн. аглютиге́рми, -ге́рм 
агглютина́т аглютина́т, -ту 
агглютина́ция аглютина́ція, -ції 
агглютини́рованный аглютино́ваний; 

а-ная ра́ковина аглютино́вана черепа́шка 
(му́шля, ско́йка); а-ная фораминифе́ра 
аглютино́вана форамініфе́ра 

агглютини́ровать[ся] аглютинува́ти[ся], 
-ну́ю, -ну́єш, -ну́є[ться] 

агградацио́нный аградаці́йний 
агграда́ция аграда́ція, -ції; а. мерзлоты́ 

аграда́ція мерзлоти́ а. речно́й доли́ны 
аграда́ція річково́ї доли́ни 

аггради́рующий аградуюва́льний 
аге́евский аге́ївський; а-кая то́лща 

аге́ївська то́вща 
агене́зия агене́зія, -зії 
аге́нт аге́нт, -та; а-ты денуда́ции аге́нти 

денуда́ції, а-ты морфогене́за аге́нти  
морфогене́зу; а-ты перено́са аге́нти 
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перене́сення (перено́су); вне́шний а. 
зо́внішній аге́нт; вну́тренний а. вну́трішній 
аге́нт; второстепе́нный а. другоря́дний 
аге́нт; судово́й а. суднови́й аге́нт; текто-
ни́ческий а. тектоні́чний аге́нт 

агерноти́пный агерноти́пний; а. кора́лл 
агерноти́пний кора́л 

аги́рно-примити́вный агі́рно-приміти́вний; 
а.-п-ная симме́три́я агі́рно-приміти́вна  
симетрі́я 

аги́рно-центра́льный агі́рно-центра́льний; 
а.-ц-ная симме́три́я агі́рно-центра́льна 
симетрі́я 

аги́рный агі́рний; а-ная сингони́я 
агі́рна сингоні́я; а-ная систе́ма агі́рна 
систе́ма 

аглаи́т аглаї́т, -ту 
аглаури́т аглаури́т, -ту 
агломера́т агломера́т, -ту; база́льтовый а. 

база́льтовий агломера́т; вулкани́ческий а. 
вулкані́чний агломера́т; жерлово́й а. жер-
лови́й агломера́т; ра́ковистый а. 
ра́ковистий агломера́т; северодоне́цкий а. 
північнодоне́цький агломера́т; шла́ковый а. 
шла́ковий агломера́т 

агломера́товый агломера́товий; а-вая 
ла́ва агломера́това ла́ва; а-вая структу́ра 
агломера́това структу́ра; а. туф агломе-
ра́товий туф 

агломера́ция агломера́ція, -ції 
агломери́ровать[ся] агломерува́ти[ся],  

-ру́ю, -ру́єш -ру́є[ться] 
аглопори́т аглопори́т, -ту 
аглопоритобето́н аглопоритобето́н, -ну 
агмати́т агмати́т, -ту 
агнези́т агнези́т, -ту 
агностоге́нный агностоге́нний 
агностозо́йский агностозо́йський; а-кая 

гру́ппа агностозо́йська гру́па; а-кая э́ра 
агностозо́йська е́ра 

агониати́товый агоніати́товий; а-вая 
ли́ния агоніати́това лі́нія; а. тип агоніа-
ти́товий тип 

агонисти́ческий агоністи́чний; а-кая 
ли́ния агоністи́чна лі́нія 

агони́ческий агоні́чний; а-кая крива́я 
агоні́чна крива́ 

агпаи́т агпаї́т, -ту 
агпаи́тность агпаї́тність, -ності, т. -ністю 
агпаи́товый агпаї́товий 
аградацио́нный аградаці́йний; а-ная 

фо́рма аградаці́йна фо́рма; а-ные отло-
же́ния аградаці́йні ві́дклади 

агради́рующий аградува́льний; а-щая 
река́ аградува́льна рі́чка (ріка́) 

агрега́т агрега́т, -ту; волокни́стый а. 
волокни́стий (волокнува́тий) агрега́т;  
газоперека́чивающий а. газопере-
ка́чувальний агрега́т; гроздеви́дный а. 
гроноподі́бний агрега́т; звёздчатый а. 
зірча́стий агрега́т; земли́стый а. зем-
ли́стий агрега́т; зерни́стый а. зерни́стий 
агрега́т; иго́льчатый а. голча́стий агрега́т; 
изо́гнутый а. зі́гнений (зі́гнутий, 
ви́гнутий) агрега́т; кристалли́ческий а. 
кристалі́чний агрега́т; лучи́сто-
сто́лбчатый а. промени́сто-стовпча́стий 
(промени́сто-стовпча́тий) агрега́т; лу-
чи́сто-шестова́тый а. промени́сто-
жерди́нчастий агрега́т; лучи́стый а. про-
мени́стий агрега́т; мерца́ющий а. мерехт-
ли́вий агрега́т; минера́льный а. міне-
ра́льний агрега́т; наполни́тельный а. 
напо́внювальний агрега́т; натёчный а. 
натічни́й агрега́т; непрозра́чный а. непро-
зо́рий агрега́т; опрессо́вочный а. обпре-
со́вувальний (опресо́вувальний) агрега́т; 
паралельно-волокни́стый а. парале́льно-
волокни́стий (парале́льно-волокнува́тий) 
агрега́т; паралле́льно-сто́лбчатый а. 
парале́льно-стовпча́стий (паралельно-
стовпча́тий) агрега́т; пло́тный а. щі́льний 
агрега́т; пневмати́ческий и́мпульсный а. 
пневмати́чний і́мпульсний агрега́т;  
порта́льный а. порта́льний агрега́т; 
по́чвенный а. ґрунтови́й агрега́т; почко-
ви́дный а. брунькоподі́бний агрега́т; про-
хо́дческий а. прохі́дницький агрега́т;  
радиа́льно-лучи́стый а. радіа́льно-
промени́стий агрега́т; сква́жинный  
гидродобы́чный а. бури́льний гідровидо-
бувни́й (гідродобувни́й) агрега́т; скорлу́п-
чатый а. шкаралу́пчастий агрега́т; 
сло́жный а. складни́й агрега́т; 
сме́шанный а. змі́шаний агрега́т; сорти-
ро́вочный а. сортува́льний агрега́т; 
сплошно́й а. суці́льний агрега́т; спутано-
волокни́стый а. поплу́тано-волокни́стий 
(поплу́тано-волокнува́тий, сплу́тано-
волокни́стий, сплу́тано-волокнува́тий) 
агрега́т; сто́лбчатый а. стовпча́стий  
(стовпча́тий) агрега́т; сфери́ческий а. 
сфери́чний агрега́т; сфероли́товый а. 
сферолі́товий агрега́т; табли́тчатый а. 
табли́тчастий агрега́т; тампона́жный а. 
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тампона́жний агрега́т; турбодета́ндерный а. 
турбодета́ндерний агрега́т; тя́говый а. 
тягови́й агрега́т; чечевицеобра́зный а. 
сочевицеподі́бний агрега́т; чешу́йчатый а. 
луска́тий агрега́т; шарови́дный (шарооб-
ра́зный) а. кулеподібний (куля́стий) агре-
га́т; шестова́тый а. жерди́нчастий (жер-
динува́тий, тичкува́тий) агрега́т 

агрегати́вный агрегати́вний; а-ная руда́ 
агрегати́вна руда́ 

агрега́тный агрега́тний; а-ная крепь 
агрега́тне крі́плення; а-ная поляриза́ция 
агрега́тна поляриза́ція; а. глаз агрега́тне о́ко 

агрегатосфе́ра агрегатосфе́ра, -ри 
агрега́ция агрега́ція, -ції 
агреги́рованный агрего́ваний; а-ная 

поро́да агрего́вана поро́да 
агрелли́т агрелі́т, -ту 
агресси́вный агреси́вний; а-ная вода́ 

агреси́вна вода́; а-ная углекислота́ агре-
си́вна вуглекислота́ 

агриколи́т агриколі́т, -ту 
агриньери́т агриньєри́т, -ту 
агробиогеоцено́з агробіогеоцено́з, -зу 
агроландша́фт агроландша́фт, -ту 
агролесомелиора́ция агролісомеліо-

ра́ція, -ції 
агрономи́ческий агрономі́чний; а-кая 

руда́ агрономі́чна руда́ 
агрофо́н агрофо́н, -ну 
агроцено́з агроцено́з, -зу 
агтште́йн агтште́йн, -ну 
ада́б ада́б, -бу 
ада́евский ада́євський; а-кая сви́та 

ада́євська сві́та 
адаксиа́льный адаксіа́льний 
адаманти́н адаманти́н, -ну  
адамантобла́сты мн. адамантобла́сти, -тів 
адамбулакра́льный адамбулакра́льний; 

а-ная пласти́нка адамбулакра́льна плас-
ти́нка 

адамелли́т адамелі́т, -ту 
адами́н адамі́н, -ну; кобальтосодер-

жа́щий а. кобальтовмі́сний адамі́н; медь-
содержа́щий а. мідевмі́сний адамі́н 

ада́мовский ада́мівський; а-кая сви́та 
ада́мівська сві́та; а. горизо́нт ада́мівський 
горизо́нт 

адамси́т адамси́т, -ту 
адаптациогене́з адаптаціогене́з, -зу 
адаптациоморфо́з адаптаціоморфо́з, -зу 

адапта́ция адапта́ція, -ції; биомеха-
ни́ческая а. біомехані́чна адапта́ція; био-
хими́ческая а. біохімі́чна адапта́ція; ге-
нотипи́ческая а. геноти́пна адапта́ція; 
динами́ческая а. динамі́чна адапта́ція; 
индивидуа́льная фенотипи́ческая а. 
індивідуа́льна фенотипо́ва адапта́ція;  
фенотипи́ческая а. фенотипо́ва адапта́ція 

адапти́вный адапти́вний; а-ная дискре-
тиза́ция адапти́вна дискретиза́ція; а-ная 
зо́на адапти́вна зо́на; а-ная но́рма адап-
ти́вна но́рма; а-ная радиа́ция адапти́вна 
радіа́ція; а-ная реду́кция адапти́вна ре-
ду́кція; а-ная эволю́ция адапти́вна ево-
лю́ція; а-ные жа́бры адапти́вні зя́бра;  
а. тип адапти́вний тип; континента́льная 
а-ная радиа́ция континента́льна адап-
ти́вна радіа́ція 

адаптиогене́з адаптіогене́з, -зу 
адапти́рованность адапто́ваність, -ності, 

т. -ністю 
адвекти́вный адвекти́вний; а. теплома-

ссоперено́с адвекти́вне тепломасопере-
не́сення 

адве́кция адве́кція, -ції; а. морски́х вод 
адве́кція морськи́х вод 

адвенти́вность адвенти́вність, -ності, т. 
-ністю 

адвенти́вный адвенти́вний; а-ное седло́ 
адвенти́вне сідло́ 

адволю́тный адволю́тний; а-ная 
ра́ковина адволю́тна черепа́шка (му́шля, 
ско́йка) 

адге́зия адге́зія, -зії 
аддити́вный адити́вний; а-ная диффе-

ренциа́ция адити́вна диференціа́ція;  
а-ная реа́кция адити́вна реа́кція; а-ное 
возде́йствие адити́вний вплив (адити́вна 
ді́я); а. метаморфи́зм адити́вний мета-
морфі́зм; а. орео́л адити́вний орео́л; 
а. шум адити́вний шум 

адду́кторный аду́кторний; а-ная плат-
фо́рма аду́кторна платфо́рма 

адеква́тный адеква́тний; а-ная 
изме́нчивость адеква́тна мінли́вість;  
а-ная паралле́льная инду́кция адеква́тна 
парале́льна інду́кція; а-ная сомати́ческая 
инду́кция адеква́тна сомати́чна інду́кція 

аделаи́д-руби́н аделаї́д-рубі́н, -на 
адели́т аделі́т, -ту 
аделоге́нный аделоге́нний 
аделомо́рфный аделомо́рфний 
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адельфоми́т адельфомі́т, -ту 
адергне́йс адергне́йс, -су 
адиаба́та адіаба́та, -ти 
адиабати́ческий адіабати́чний; а-кая 

крива́я адіабати́чна крива́; а-кая реа́кция 
адіабати́чна реа́кція; а-кая ско́рость адіа-
бати́чна шви́дкість; а-кие усло́вия адіаба-
ти́чні умо́ви; а. градие́нт ско́рости адіа-
бати́чний градіє́нт шви́дкості; а. проце́сс 
адіабати́чний проце́с; а-кое сжа́тие адіа-
бати́чне сти́снення (адіабати́чний стиск) 

адиаба́тный адіаба́тний 
адиагности́ческий адіагности́чний; а-кая 

структу́ра адіагности́чна структу́ра 
адиа́нтум адіа́нтум, -ма 
адино́л адино́л, -лу; амфиболи́товый а. 

амфіболі́товий адино́л; вериоли́товый а. 
веріолі́товий адино́л 

адиопореци́т адіопореци́т, -ту 
адиопоци́р адіопоци́р, -ру 
адкумула́т адкумула́т, -ту 
адкумула́тный адкумула́тний; а. рост 

адкумула́тний ріст; а-не зроста́ння 
(збі́льшення) 

адмонти́т адмонти́т, -ту 
адо́ба адо́ба, -би 
адрадиа́льный адрадіа́льний; а-ная 

пласти́нка адрадіа́льна пласти́нка 
адра́диус адра́діус, -са 
адро́н адро́н, -на 
а́дский пеке́льний; а́. ка́мень пеке́льний 

ка́мінь 
адсорба́т адсорба́т, -ту 
адсорбе́нт адсорбе́нт, -ту 
адсорби́рованный адсорбо́ваний; а-ная 

вода́ адсорбо́вана вода́; а. арго́н адсор-
бо́ваний арго́н; а. газ адсорбо́ваний газ 

адсорби́ровать[ся] адсорбува́ти[ся],  
-бу́є[ться] 

адсорбцио́нность адсорбці́йність, -ності, 
т. -ністю 

адсорбцио́нный адсорбці́йний; а-ная 
вода́ адсорбці́йна вода; а-ная гли́на адсо-
рбці́йна гли́на; а-ная коло́нка адсорб-
ці́йна коло́нка; а-ная очи́стка адсорбці́йне 
очи́щення; а-ная спосо́бность адсорб-
ці́йна зда́тність; а-ная уста́лость адсорб-
ці́йна вто́ма (вто́мленість); а-ная хрома-
тогра́фия адсорбці́йна хроматогра́фія 

адсо́рбция адсо́рбція, -ції; гидроско-
пи́ческая а. гідроскопі́чна адсо́рбція;  
капилля́рная а. капіля́рна адсо́рбція; 

пове́рхностная а. поверхне́ва адсо́рбція; 
повто́рная а. повто́рна адсо́рбція; селек-
ти́вная а. селекти́вна адсо́рбція; эквива-
ле́нтная а. еквівале́нтна адсо́рбція 

адуля́р адуля́р, -ру 
адуляри́т адуляри́т, -ту 
адуляритиза́ция адуляритиза́ція, -ції 
адыгеи́т адигеї́т, -ту 
адыге́йский адиге́йський; а-кая фа́за 

скла́дчатости адиге́йська фа́за складча́стості 
ады́р ади́р, -ру 
ады́рный ади́рний; а-ная сви́та ади́рна 

сві́та 
ажу́рный ажу́рний; а. криста́лл 

ажу́рний криста́л 
азаба́т азаба́т, -ту 
азама́тский азама́тський; а. горизо́нт 

азама́тський горизо́нт 
азеотро́пный азеотро́пний 
ази́д ази́д, -ду; а. свинца́ ази́д свинцю́ 
азидотетри́ловый азидотетри́ловий; 

а. детона́тор азидотетри́ловий детона́тор 
ази́ль, азилья́н ази́ль, -лю, т. -лем, 

азилья́н, -ну 
ази́льский ази́льський; а-кая культу́ра 

ази́льська культу́ра 
а́зимут а́зимут, -та; а́. искривле́ния 

сква́жины а́зимут ви́кривлення свердло-
ви́ни; а́. оси́ кату́шки а́зимут о́сі коту́шки; 
а́. паде́ния а́зимут паді́ння; а́. прости-
ра́ния а́зимут простяга́ння; геоде-
зи́ческий а́. геодези́чний а́зимут; маг-
ни́тный а́. магні́тний а́зимут 

азимута́льно-изотро́пный азимута́льно-
ізотро́пний; а.-и-ная среда́ азимута́льно-
ізотро́пне середо́вище 

азимута́льно-фа́зовый азимута́льно-
фа́зовий; а.-ф-вая корре́кция азиму-
та́льно-фа́зова коре́кція 

азимута́льный азимута́льний; а-ная 
прое́кция азимута́льна прое́кція; а-ная 
сейсмогра́мма азимута́льна сейсмогра́ма; 
а-ное зонди́рование азимута́льне зонду-
ва́ння; а. ко́мпас азимута́льний ко́мпас; 
а. лимб азимута́льний лімб; а. ме́тод сей-
сми́ческих наблюде́ний азимута́льний 
ме́тод сейсмі́чних спостере́жень; а. у́гол 
азимута́льний кут 

а́зимутный а́зимутний 
азо́вий азо́вій, -вію 
азо́вский азо́вський; а. горизо́нт 

азо́вський горизо́нт 
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азовски́т азовськи́т, -ту 
азо́вско-черномо́рский азо́всько-

чорномо́рський; а.-ч. флиш азо́всько-
чорномо́рський фліш 

азо́йский азо́йський; а-кая гру́ппа 
азо́йська гру́па; а-кая э́ра азо́йська е́ра 

азона́льность азона́льність, -ності, т.  
-ністю 

азона́льный азона́льний; а-ная биохо-
ри́я азона́льна біохорі́я; а-ная вода́ азо-
на́льна вода́; а-ная расти́тельность азо-
на́льна росли́нність; а. фа́ктор азона́льний 
фа́ктор (чи́нник) 

азопрои́т азопрої́т, -ту 
азори́т азори́т, -ту 
азо́т азо́т, -ту; небелко́вый а. небілко́вий 

азо́т; нитра́тный а. нітра́тний азо́т; орга-
ни́ческий а. органі́чний азо́т; свя́занный а. 
зв'я́заний азо́т 

азоти́н азоти́н, -ну 
азо́тисто-водоро́дный азо́тисто-водне́-

вий; а.-ная кислота́ азотисто-водне́ва 
кислота́ 

азотистоки́слый азотистоки́слий 
азо́тисто-синеро́дистый азо́тисто-

ціа́нистий 
азо́тистый азо́тистий; а-тая кислота́ 

азо́тиста кислота́; а-тое соедине́ние 
азо́тиста сполу́ка 

азотнова́тистый азотнува́тистий; а-тая 
кислота́ азотнува́тиста кислота́ 

азо́тно-водоро́дный азо́тно-водне́вий 
азо́тно-кислоро́дный азо́тно-кисне́вий 
азотно-ка́льциевый азотно-ка́льцієвий; 

а.-к-вая соль азотно-ка́льцієва сіль 
азотноки́слый азотноки́слий; а-лая 

медь азотноки́сла мідь; а-лая соль азот-
ноки́сла сіль; а-лое серебро́ азотноки́сле 
срі́бло; а. ка́лий азотноки́слий ка́лій; 
а. на́трий азотноки́слий на́трій; а. свине́ц 
азотноки́слий свине́ць; а. ура́н азотно-
ки́слий ура́н; а. цинк азотноки́слий цинк 

азотно-углеки́слый азотно-вуглеки́слий; 
а.-у-лая вода́ азотно-вуглеки́сла вода́ 

азо́тный азо́тний; а-ная вода́ азо́тна во-
да́; а-ная кислота́ азо́тна кислота́; а-ная 
те́рма азо́тна те́рма; а-ное соедине́ние 
азо́тна сполу́ка; а. газ азо́тний газ 

азотобакте́рия азотобакте́рія, -рії 
азотовыделя́ющий азотовидільни́й 
азури́т азури́т, -ту 
азури́т-ля́пис азури́т-ля́піс, -су 

азуфра́до азуфра́до (нескл.) 
айдарли́нский айдарлі́нський; а-кая 

сви́та айдарлі́нська сві́та 
айда́рский айда́рський; а. горизо́нт  

айда́рський горизо́нт 
айдырли́т айдирлі́т, -ту 
айкаи́т, айки́т айкаї́т, -ту, айкі́т, -ту 
айкини́т айкіні́т, -ту 
айлизи́т айлізи́т, -ту 
айли́нский а́йлінський; а-кие слои́ 

а́йлінські шари́  
айнали́т айналі́т, -ту 
айоваи́т айоваї́т, -ту 
айо́вский айо́вський; а-кое оледене́ние 

айо́вське зледені́ння (заледені́ння) 
ай-пе́тринский ай-пе́тринський;  

а.-п-кая сви́та ай-пе́тринська сві́та;  
А.-П-кая я́йла Ай-Пе́тринська я́йла 

а́йсберг а́йсберг, -га 
а́йсберговый а́йсберговий; а́-вая фа́ция 

а́йсбергова фа́ція; а́-вые отложе́ния 
а́йсбергові від́клади; а́-вые разно́сы 
а́йсбергові розно́си 

а́йский а́йський; а́-кая сви́та а́йська сві́та 
акагенеи́т акаганеї́т, -ту 
акадиали́т акадіалі́т, -ту 
ака́дий ака́дій, -дію 
акади́йский акаді́йський; а. отде́л ака-

ді́йський ві́дділ 
ака́дский ака́дський 
акаи́т акаї́т, -ту 
акале́ф акале́ф, -фа 
аканти́нный аканти́нний; а-ная се́пта 

аканти́нна се́пта 
аканти́т аканти́т, -ту 
аканто́дии мн. аканто́дії, -дій 
аканто́ды мн. аканто́ди, -дів 
аканто́ксы мн. аканто́кси, -сів 
акантопо́ры мн. акантопо́ри, -по́р 
акантости́лии мн. акантости́лії, -лій 
акантостронги́ли мн. акантостронгі́лі, -лей 
акантоцерати́да акантоцерати́да, -ди 
ака́р ака́р, -ра 
акарбодави́н акарбодаві́н, -ну 
акарбодавини́т акарбодавіні́т, -ту 
акатореи́т акатореї́т, -ту 
акаустобиоли́т акаустобіолі́т, -ту 
акаустофитоли́т акаустофітоліт́, -ту 
акбастау́ский акбастау́ський; а-кая 

сви́та акбастау́ська сві́та 
аквабиосфе́ра аквабіосфе́ра, -ри 
аквада́г аквада́г, -гу 
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аквада́т аквада́т, -ту 
аквадже́м аквадже́м, -му 
аквакрепти́т аквакрепти́т, -ту 
аквамари́н аквамари́н, -ну 
аквамари́нный, аквамари́новый аква-

мари́новий; а. хризоли́т аквамари́новий 
хризолі́т 

акваме́три́я акваме́трія, -рії 
аквато́л аквато́л, -лу 
аквато́рия аквато́рія, -рії 
акведу́к акведу́к, -ка 
аквило́нский аквіло́нський; а. я́рус ак-

віло́нський я́рус 
аквита́нский аквіта́нський; а. я́рус акві-

та́нський я́рус 
акдалаи́т акдалаї́т, -ту 
акенобеи́т акенобеї́т, -ту 
акери́т акери́т, -ту 
аккермани́т акермані́т, -ту 
аккомода́ция акомода́ція, -ції 
аккреацио́нный акреаці́йний; а-ная 

ста́дия акреаці́йна ста́дія 
аккрецио́нный акреці́йний; а-ные ла-

пи́лли акреці́йні лапі́лі; а. клин акре-
ці́йний клин 

аккре́ция акре́ція, -ції; а. водоёма акре́ція 
водо́йми (водо́ймища); а. водото́ка акре́ція 
водото́ку; а. контине́нта акре́ція конти-
не́нту; а. плане́ты акре́ція плане́ти; вулка-
ноге́нная а. вулканоге́нна акре́ція; литоге-
нети́ческая а. літогенети́чна акре́ція 

аккуду́кский аккуду́кський; а-кая 
сви́та аккуду́кська сві́та 

аккумули́ровать[ся] акумулюва́ти[ся],  
-лю́ю, -лю́єш, -лю́є[ться] 

аккумули́рующий акумулюва́льний, 
акумулю́ючий; а-щая вы́работка акуму-
люва́льна (акумулю́юча) ви́робка; а-щая 
спосо́бность акумулюва́льна (акуму-
лю́юча) зда́тність; а. бу́нкер акумулю-
ва́льний (акумулю́ючий) бу́нкер 

аккумуляти́вно-денудацио́нный аку-
муляти́вно-денудацій́ний; а.-д-ная рав-
ни́на акумуляти́вно-денудаці́йна рівни́на 

аккумуляти́вный акумуляти́вний; а-ная 
впа́дина акумуляти́вна запа́дина; а-ная 
гора́ акумуляти́вна гора́; а-ная пусты́ня 
акумуляти́вна пусте́ля; а-ная равни́на 
акумуляти́вна рівни́на; а-ная терра́са 
акумуляти́вна тера́са; а-ная фа́за акумуля-
ти́вна фа́за; а-ная фо́рма акумуляти́вна 
фо́рма; а-ная фо́рма релье́фа акумуляти́вна 

фо́рма рельє́фу; а-ное месторожде́ние аку-
муляти́вне родо́вище; а-ное образова́ние 
акумуляти́вне утво́рення; а-ное о́зеро аку-
муляти́вне о́зеро; а. бе́рег акумуляти́вний 
бе́рег; а. релье́ф акумуляти́вний рельє́ф; 
а. шельф акумуляти́вний шельф 

аккумуля́тор акумуля́тор, -ра; геохи-
ми́ческий а. геохімі́чний акумуля́тор; 
железони́келевый а. залізоні́келевий 
акумуля́тор; ме́дно-ци́нковый а. мі́дно-
ци́нковий акумуля́тор; электри́ческий а. 
електри́чний акумуля́тор 

аккумуля́торный акумуля́торний; а-ная 
батаре́я акумуля́торна батаре́я 

аккумуляцио́нный акумуляці́йний; а. ко́-
нус акумуляці́йний ко́нус 

аккумуля́ция акумуля́ція, -ції; а. крис-
та́ллов акумуля́ція криста́лів; а. не́фти и 
га́за акумуля́ція на́фти і га́зу; леднико́вая а. 
льодовико́ва акумуля́ція; назе́мная а. 
назе́мна акумуля́ція; подво́дная а. під-
во́дна акумуля́ція 

аклина́ль акліна́ль, -лі, т. -ллю 
аклина́льный акліна́льний; а-ная 

о́бласть акліна́льна о́бласть 
аклини́ческий акліні́чний; а-кая кри-

ва́я акліні́чна крива́ 
акли́новый, акли́нный аклі́новий, 

аклі́нний; а-вая (а-ная) ра́ковина 
аклін́ова (аклі́нна) черепа́шка (му́шля, 
ско́йка); а. двойни́к аклі́новий (аклі́нний) 
двійни́к; 

акмана́йский акмана́йський; а. гори-
зо́нт акмана́йський горизо́нт 

а́кме-зо́на а́кме-зо́на, -ни 
акми́т акмі́т, -ту 
акми́т-авги́т акмі́т-авгі́т, -ту 
акмоли́т акмолі́т, -ту 
акольпа́тный акольпа́тний 
акопти́т акопти́т, -ту 
акратопе́чи мн. акратопе́чі, -че́й 
акратоте́рмы мн. акратоте́рми, -те́рм 
акреацио́нный акреаці́йний 
акриди́н акриди́н, -ну 
акриоге́нный акріоге́нний 
акрио́ловый акріо́ловий; а. реаге́нт 

акріо́ловий реаге́нт 
акрита́рха акрита́рха, -хи, д. и п. -рсі 
акробатоли́товый акробатолі́товий;  

а-вая гру́ппа месторожде́ний акробато-
лі́това гру́па родо́вищ; а-вое месторо-
дже́ние акробатолі́тове родо́вище 
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акродо́нтный акродо́нтний 
акродро́мный акродро́мний; а-ная 

жи́лка акродро́мна жи́лка 
акрозо́на акрозо́на, -ни 
акролеи́н акролеї́н, -ну 
акроли́т акролі́т, -ту 
акромио́н акроміо́н, -на 
акро́н акро́н, -на; архе́йский а. ар-

хе́йський акро́н; протерозо́йский а. про-
терозо́йський акро́н 

акроорогене́з акроорогене́з, -зу 
акроороге́нность акроороге́нність, -ності, 

т. -ністю 
акроороге́новый акроороге́новий; а-вое 

движе́ние акроороге́новий рух 
акропори́т акропори́т, -ту 
акроте́рмы мн. акроте́рми, -мів 
акрохорди́т акрохорди́т, -ту 
аксаи́т аксаї́т, -ту 
акса́йский акса́йський; а-кие слои́ ак-

са́йські шари́  
акселеро́метр акселеро́метр, -ра 
аксело́граф аксело́граф, -фа 
аксиа́льно-ростово́й аксіа́льно-ростови́й; 

а.-р. у́гол аксіа́льно-ростови́й кут 
аксиа́льный аксіа́льний; а-ная борозда́ 

аксіа́льна борозна́; а-ная пло́скость ак-
сіа́льна площина́; а-ная септу́ла аксіа́льна 
се́птула; а-ная симме́три́я аксіа́льна симет-
рі́я; а-ная скульпту́ра аксіа́льна скульпту́ра; 
а-ное сече́ние аксіа́льний перері́з; а-ное 
уплотне́ние аксіа́льне ущі́льнення; а-ные 
рёбра аксіа́льні ре́бра; а. кана́л аксіа́льний 
кана́л; а. элеме́нт скульпту́ры аксіа́льний 
елеме́нт скульпту́ри 

аксилля́рный аксиля́рний; а-ная 
ка́мера аксиля́рна ка́мера; а-ная плас-
ти́нка аксиля́рна пласти́нка; а. чле́ник 
аксиля́рний чле́ник 

аксини́т аксині́т, -ту 
аксинитиза́ция аксинітиза́ція, -ції 
аксиоли́т аксіолі́т, -ту 
аксиоли́товый аксіолі́товий; а-вая 

структу́ра аксіолі́това структу́ра 
аксиоло́гия аксіоло́гія, -гії 
аксиома́тика аксіома́тика, -ки, д. и п. -тиці 
акси́с акси́с, -са 
аксоло́тль аксоло́тль, -ля, т. -лем 
аксоно́идный аксоно́їдний; а. тип аксо-

но́їдний тип 
аксоноклина́ль аксонокліна́ль, -лі, т. -ллю 
аксономе́трия аксономе́трія, -рії 

аксопла́ст аксопла́ст, -та́ 
аксопо́дия аксопо́дія, -дії 
акташи́т акташи́т, -ту 
актива́тор актива́тор, -ра 
активацио́нный активаці́йний; а-ная 

радиогра́фия активаці́йна радіогра́фія; 
а. ана́лиз активаці́йний ана́ліз; а. карота́ж 
активаці́йний карота́ж; кислоро́дный а. 
ме́тод кисне́вий активаці́йний ме́тод;  
фото́нный а. ме́тод фото́нний актива-
ці́йний ме́тод 

актива́ция актива́ція, -ції 
активиза́ция активіза́ція, -ції; авто-

но́мная а. автоно́мна активіза́ція 
активи́рованный активо́ваний; а. у́голь 

активо́ване ву́гі́лля 
активнопла́вающий активноплавни́й, 

активнопливу́чий; а. некто́н активноплав-
ни́й (активнопливу́чий) некто́н; а. объём 
га́за активноплавни́й (активнопливу́чий) 
об'є́м га́зу; а. у́голь активноплавне́ (актив-
нопливу́че) ву́гі́лля 

акти́вность акти́вність, -ності, т. -ністю; 
а. исто́чника акти́вність джерела́; а. ка́рста 
акти́вність ка́рсту; а. минера́ла акти́вність 
мінера́лу; каталити́ческая а. каталіти́чна 
акти́вність; климати́ческая а. клімати́чна 
акти́вність; магни́тная а. магні́тна ак-
ти́вність; наведённая а. наве́дена акти́вність; 
нейтро́нная а. нейтро́нна акти́вність; окис-
ли́тельно-восстанови́тельная а. оксида-
ці́йно-відно́вна акти́вність (оки́сно-відно́вна 
акти́вність, оки́снювально-відно́вна ак-
ти́вність); опти́ческая а. опти́чна  
акти́вність; пове́рхностная а. поверхне́ва 
акти́вність; сейсми́ческая а. сейсмі́чна 
акти́вність; тектони́ческая а. тектоні́чна 
акти́вність; терми́ческая а. термі́чна ак-
ти́вність; уде́льная а. пито́ма акти́вність; 
устано́вленная а. устано́влена акти́вність; 
фильтрацио́нная а. фільтраці́йна ак-
ти́вність; хими́ческая а. хімі́чна акти́вність; 
электрохими́ческая а. електрохімі́чна 
акти́вність 

акти́вный акти́вний; а-ная дегаза́ция 
акти́вна дегаза́ція; а-ная зо́на акти́вна 
зо́на; а-ная инве́рсия акти́вна інве́рсія;  
а-ная ма́гма акти́вна ма́гма; а-ная мерзло-
та́ акти́вна мерзлота́; а-ная нагру́зка ак-
ти́вне наванта́ження; а-ная по́ристость 
акти́вна по́ристість; а-ная са́жа акти́вна 
са́жа; а-ная сква́жность (скважи́стость) 
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акти́вна шпарува́тість; а-ная среда́ ак-
ти́вне середо́вище; а-ная ста́дия 
де́ятельности (жи́зни) вулка́на акти́вна 
ста́дія дія́льності (життя́) вулка́ну; 
а. твёрдость акти́вна тве́рдість; а-ное 
напряже́ние акти́вна напру́га; а-ное со-
противле́ние акти́вний о́пір; а-ные за-
па́сы акти́вні запа́си; а. газ акти́вний газ; 
а. ко́мплекс акти́вний ко́мплекс; а. лед-
ни́к акти́вний льодови́к; а. сброс активни́й 
скид; а. спре́динг акти́вний спре́динг; 
а. ферме́нт акти́вний ферме́нт; биоло-
ги́чески а-ное вещество́ біологі́чно ак-
ти́вна речовина́; континента́льная а-ная 
окра́ина континента́льна акти́вна окра́їна; 

актина́льный актина́льний; а-ная сто-
рона́ актина́льний бік 

акти́ниевый акти́нієвий 
акти́ний акти́ній, -нію 
актини́ческий актині́чний; а-кие лучи́ 

актині́чне промі́ння 
акти́ния акти́нія, -нії 
актинодо́нтный актинодо́нтний; а. за-

мо́к актинодо́нтний замо́к 
актиноли́т актинолі́т, -ту 
актиноли́т-асбе́ст актинолі́т-азбе́ст, -ту 
актиноли́тий актинолі́тій, -тію 
актиноли́товый актинолі́товий; а. ас-

бе́ст актинолі́товий азбе́ст; а. сла́нец ак-
тинолі́товий сла́нець; а. циллери́т акти-
нолі́товий цилери́т 

актиноме́трия актиноме́трія, -рії 
актиномице́т актиноміце́т, -та 
актиномо́рфный актиномо́рфний 
актино́н актино́н, -ну 
актиносифа́тный актиносифа́тний; а-ные 

отложе́ния актиносифа́тні ві́дклади 
актиноскопи́я актиноскопі́я, -пі́ї 
актиносте́ла актиносте́ла, -ли 
актино́т актино́т, -ту 
актиноура́н актиноура́н, -ну 
актиноура́новый актиноура́новий; а. сви-

не́ц актиноура́новий свине́ць 
актито́ид актито́їд, -ду 
акто́нский акто́нський; а. век ак-

то́нський вік 
актуали́зм актуалі́зм, -му 
актуалисти́ческий актуалісти́чний; 

а. ана́лиз актуалісти́чний ана́ліз; а. ме́тод 
актуалісти́чний ме́тод 

актуопалеонтологи́ческий актуопалео-
нтологі́чний; а-кие наблюде́ния актуопа-
леонтологі́чні спостере́ження 

актуопалеонтоло́гия актуопалеонто-
ло́гія, -гії 

актуотафоно́мия актуотафоно́мія, -мії 
аку́ла аку́ла, -ли 
аку́ловые сущ., мн. аку́лові, -вих 
акусти́ческий акусти́чний; а-кая волна́ 

акусти́чна хви́ля; а-кая дефектоскопи́я 
акусти́чна дефектоскопі́я; а-кая жёст-
кость акусти́чна жо́рсткість; а-кая ус-
та́лость акусти́чна вто́ма (вто́мленість); 
а. горизо́нт акусти́чний горизо́нт; а. изо-
ля́тор акусти́чний ізоля́тор; а. импеда́нс 
акусти́чний імпеда́нс; а. карота́ж акус-
ти́чний карота́ж; а. материа́л акусти́чний 
матеріа́л; а. ме́тод акусти́чний ме́тод; 
а. преобразова́тель акусти́чний пере-
тво́рювач; а. разде́л акусти́чний по́діл; 
а. резона́тор акусти́чний резона́тор; 
а. фунда́мент акусти́чний фунда́мент; 
а. шумоме́р акусти́чний шумомі́р; а-кое 
просве́чивание акусти́чне просві́чування; 
а-кое сопротивле́ние акусти́чний о́пір 

акцеллера́ция акцелера́ція, -ції 
акце́пт акце́пт, -ту 
акцепта́льный акцепта́льний; а-ная 

фо́рма расчётов акцепта́льна фо́рма роз-
раху́нків 

акце́птор акце́птор, -ра 
акцессо́рии мн. акцесо́рії, -ріїв; а. ро́ста 

криста́ллов акцесо́рії ро́сту криста́лів 
акцессо́рный акцесо́рний; а-ная ка́мера 

акцесо́рна ка́мера; а-ная по́ра акцесо́рна 
по́ра; а-ная при́месь акцесо́рна до́мішка; 
а-ная яче́йка акцесо́рна комі́рка; а-ные 
поро́ды форма́ций акцесо́рні поро́ди  
форма́цій; а. компоне́нт акцесо́рний ком-
поне́нт; а. материа́л акцесо́рний матеріа́л; 
а. минера́л акцесо́рний мінера́л; а. эле-
ме́нт акцесо́рний елеме́нт 

акциде́нтный акциде́нтний 
акци́зный акци́зний; а-ная смола́  

акци́зна смола́ 
акчагы́л акчаги́л, -лу 
акчагы́льский акчаги́льський; а. я́рус 

акчаги́льський я́рус 
акча́тский акча́тський; а-кая подсви́та 

акча́тська підсві́та 
акчи́мский акчи́мський; а-кая сви́та 

акчи́мська сві́та 
а́ла а́ла, а́ли 
алабами́н алабамі́н, -ну 
алабанди́н алабанди́н, -ну 
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алаба́сский алаба́ський; а-кая сви́та 
алаба́ська сві́та 

ала́джа ала́джа, -джі, т. -джею 
алаи́т алаї́т, -ту 
ала́йский ала́йський; а-кие слои́ 

ала́йські шари́; а. я́рус ала́йський я́рус 
алали́т алалі́т, -ту 
аламози́т аламози́т, -ту 
алани́н алані́н, -ну 
аларми́зм алармі́зм, -му 
ала́рный ала́рний; а-ная фоссу́ла ала́рна 

фосу́ла 
ала́с ала́с, -са 
алачу́кский алачу́цький; а-кая сви́та 

алачу́цька сві́та 
албани́т албані́т, -ту 
алгачи́нский алгачи́нський; а-кая юра́ 

алгачи́нська юра́ 
алгори́тм алгори́тм, -му 
алгоритми́ческий алгоритмі́чний 
алдани́т алдані́т, -ту 
алда́нский алда́нський; а. я́рус ал-

да́нський я́рус 
алеба́стр алеба́стр, -ру; восто́чный а. 

схі́дний алеба́стр; еги́петский а. 
єги́петський алеба́стр; зерка́льный а. 
дзерка́льний алеба́стр; змееви́дный (зме-
еподо́бный) а. змієподі́бний алеба́стр 

алебастри́т алебастри́т, -ту 
алеба́стровый алеба́стровий; а. ка́мень 

алеба́стровий ка́мінь 
алеври́т алеври́т, -ту 
алеври́тистый алеври́тистий 
алеври́товый алеври́товий; а-вая струк-

ту́ра алеври́това структу́ра; а-вая тексту́ра 
алеври́това тексту́ра; а-вая фра́кция алев-
ри́това фра́кція; а-вая части́ца алеври́това 
ча́стка (части́нка) 

алеври́то-гли́нистый алеври́то-гли́нис-
тий, алеври́то-гли́нястий; а.-г-тая поро́да 
алеври́то-гли́ниста (алеври́то-гли́няста) 
поро́да 

алеври́то-пели́товый алеври́то-пелі́товий; 
а.-п-вая структу́ра алеври́то-пелі́това 
структу́ра 

алеври́то-песча́нник алеври́то-піскови́к, -ку 
алевроли́т алевролі́т, -ту; окови́дный а. 

окоподі́бний алевролі́т; олигоми́ктовый а. 
олігомі́ктовий алевролі́т; полими́ктовый а. 
полімі́ктовий алевролі́т 

алевроли́товый алевролі́товий; а-вая 
тексту́ра алевролі́това тексту́ра 

алевропели́т алевропелі́т, -ту 
алевропели́товый алевропелі́товий;  

а-вая структу́ра алевропелі́това структу́ра; 
а-вая тексту́ра алевропелі́това тексту́ра 

александри́йский олександрі́йський; 
а. я́рус олександрі́йський я́рус 

александри́т олександри́т, -ту 
алекса́ндро-волко́вский олекса́ндро-

во́вківський; а.-в-кая сви́та олекса́ндро-
во́вківська сві́та 

алекса́ндровский олекса́ндрівський;  
а-кая сви́та олекса́ндрівська сві́та; а. отде́л 
олекса́ндрівський ві́дділ 

александроли́т олександролі́т, -ту 
алексееви́т олексієві́т, -ту 
алексе́евский олексі́ївський; а-кая сви́та 

олексі́ївська сві́та 
але́ксинский оле́ксинський; а-кая 

то́лща оле́ксинська то́вща; а. горизо́нт 
оле́ксинський горизо́нт 

алектрио́ниевый алектріо́нієвий 
алетоптери́дные сущ., мн. алетопте-

ри́дні, -них 
алеути́т алеути́т, -ту 
алжери́т алжери́т, -ту 
алида́да аліда́да, -ди; закры́тая а. закри́та 

аліда́да; откры́тая а. відкри́та аліда́да 
ализони́т алізоні́т, -ту 
аликво́тный алікво́тний; а-ная часть 

алікво́тна части́на 
алио́с аліо́с, -су 
алипи́т аліпі́т, -ту 
алисфено́идный алісфено́їдний; а. ка-

на́л алісфено́їдний кана́л 
алифати́ческий аліфати́чний; а-кая цепь 

аліфати́чний ланцю́г; а. углеводоро́д  
аліфати́чний вуглево́день 

алкализа́ция алкаліза́ція, -ції 
алкализи́ровать[ся] алкалізува́ти, -зу́ю, 

-зу́єш, -зу́є[ться] 
алкалиметри́ческий алкаліметри́чний 
алкалиме́трия алкаліме́трія, -рії 
алка́ли-фемагастингси́т алка́лі-фемагас-

тингси́т, -ту 
алка́ли-феррогастингси́т алка́лі-ферро-

гастингси́т, -ту 
алкало́ид алкало́їд, -ду 
алка́н алка́н, -ну 
алканасу́л алканасу́л, -лу 
алкилрезорци́ны мн. алкілрезорци́ни, -нів 
аллавтохто́нный алавтохто́нний; а. био-

тонатоко́мплекс алавтохто́нний біотона-
токо́мплекс 
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аллаги́т алагі́т, -ту 
аллакти́т алакти́т, -ту 
аллалини́т алаліні́т, -ту  
аллалини́товый алаліні́товий; а сла́нец 

алаліні́товий сла́нець 
аллани́т алані́т, -ту 
алланто́ис аланто́їс, -су 
алларге́нтум аларге́нтум, -му 
аллеварди́т алеварди́т, -ту 
аллега́ни алега́ні (нескл.); слои́ а. шари́ 

алега́ні 
аллегании́т алеганії́т, -ту 
аллелагони́я алелагоні́я, -нії 
алле́ль але́ль, -ля, т. -лем 
аллелопа́тия алелопа́тія, -тії 
аллемонти́т алемонти́т, -ту 
аллемо́рф алемо́рф, -фа 
алле́рд але́рд, -ду 
аллере́д алере́д, -ду 
алливали́т алівалі́т, -ту 
аллигни́т алігні́т, -ту 
аллинги́т алінгі́т, -ту 
алли́т алі́т, -ту 
аллитизи́рованный алітизо́ваний 
алли́тный алі́тний; а-ная кора́ 

выве́тривания алі́тна кора́ вивіт́рювання 
(зві́трювання) 

аллобиотоли́я алобіотолі́я, -лії 
аллоге́нный алоге́нний; а-ная поро́да 

алоге́нна поро́да; а-ная составна́я часть 
алоге́нна складова́ части́на 

аллогене́з алогене́з, -зу 
аллогеноти́п алогеноти́п, -пу 
аллодельфи́т алодельфі́т, -ту 
аллокла́з алокла́з, -зу 
аллоклази́т алоклази́т, -ту 
аллолилстостро́м алолістостро́м, -му 
аллоли́т алолі́т, -ту 
алломери́зм аломери́зм, -му 
аллометаморфи́зм алометаморфі́зм, -му 
алломе́трия аломе́трія, -рії 
аллометри́ческий алометри́чний; а-кая 

эволю́ция алометри́чна еволю́ція 
аллометро́ны мн. алометро́ни, -нів 
алломигмати́т аломігмати́т, -ту 
алломорфи́зм аломорфі́зм, -му 
алломорфи́т аломорфі́т, -ту 
алломо́рфный аломо́рфний; а-ное 

включе́ние аломо́рфне вклю́чення 
алло́нж ало́нж, -жу, т. -жем 
аллопалла́дий алопала́дій, -дію 

аллопатри́ческий алопатри́чний; а. ви́д 
алопатри́чний вид; а-кое видообразо-
ва́ние алопатри́чне видоутво́рення 

аллополиплоди́я алополіплоді́я, -дії 
аллоска́рн алоска́рн, -ну 
аллостереомо́рфный алостереомо́рфний 
аллостро́фный алостро́фний; а-ная 

ра́ковина алостро́фна черепа́шка (му́шля, 
ско́йка) 

аллотиге́нный алотиге́нний; а-ная сос-
тавна́я часть алотиге́нна складова́ час-
ти́на; а. вы́брос алотиге́нний ви́кид; 
а. тафоцено́з алотиге́нний тафоцено́з 

аллотимо́рфный алотимо́рфний 
аллоти́п алоти́п, -пу 
аллотриоморфнозерни́стый алотріо-

морфнозерни́стий; а-тая структу́ра ало-
тріоморфнозерни́ста структу́ра 

аллотриомо́рфный алотріомо́рфний 
аллотропи́ческий алотропі́чний; а-кое 

состоя́ние алотропі́чний стан 
аллотро́пия алотро́пія, -пії 
аллотро́пный алотро́пний; а.-т-ная 

ра́ковина алотро́пна черепа́шка (му́шля, 
ско́йка) 

аллофа́н алофа́н, -ну 
аллофани́т алофані́т, -ту 
аллофано́ид алофано́їд, -ду 
аллохе́мный алохе́мний; а. материа́л 

алохе́мний матеріа́л 
аллохе́мы мн. алохе́ми, -хе́м 
аллохети́т алохети́т, -ту 
аллохими́ческий алохімі́чний; а. мета-

морфи́зм алохімі́чний метаморфі́зм 
аллохори́я алохорі́я, -рі́ї 
аллохрои́т алохрої́т, -ту 
аллохромати́зм алохромати́зм, -му 
аллохромати́ческий алохромати́чний 
аллохрони́ческий алохроні́чний; а. вид 

алохроні́чний вид 
аллохто́н алохто́н, -на 
аллохто́ния алохто́нія, -нії 
аллохто́нный алохто́нний; а-ная ма́гма 

аллохто́нна ма́гма; а-ная поро́да алох-
то́нна поро́да; а-ная скла́дка алохто́нна 
скла́дка; а-ное залега́ние алохто́нне заля-
га́ння; а-ные битумо́иды алохто́нні біту-
мо́їди; а-ные отложе́ния алохто́нні 
ві́дклади; а. гранито́ид аллохто́нний гра-
ніто́їд; а. танатоко́мплекс алохто́нний 
танатоко́мплекс; а. торф алохто́нний 
торф; а. у́голь алохто́нне ву́гі́лля 

аллоцено́з алоцено́з, -зу 
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аллювиа́льно-пролювиа́льный алю-
віа́льно-пролювіа́льний; а.-п. шлейф алю-
віа́льно-пролювіа́льний шлейф 

аллювиа́льный алювіа́льний; а-ная 
бре́кчия цементи́рования алювіа́льна 
бре́кчія цементува́ння; а-ная гли́на алю-
віа́льна гли́на; а-ная по́чва алювіа́льний 
ґрунт; а-ная равни́на алювіа́льна рівни́на; 
а-ная ро́ссыпь алювіа́льне розси́пище 
(алювіа́льний ро́зсип); а-ная терра́са алю-
віа́льна тера́са; а-ная фо́рма алювіа́льна 
фо́рма; а-ная форма́ция алювіа́льна фор-
ма́ція; а-ное зо́лото алювіа́льне зо́лото;  
а-ное месторожде́ние алювіа́льне ро-
до́вище; а-ные нано́сы алювіа́льні на-
но́си; а-ные отложе́ния алювіа́льні 
ві́дклади; а. вы́нос алювіа́льний ви́нос; 
а. га́лечник алювіа́льний га́лечник; 
а. ко́нус алювіа́льний ко́нус 

аллю́вий алю́вій, -вію; ве́ерный а. 
ві́яловий алю́вій; инстрати́вный а. ін-
страти́вний алю́вій; констрати́вный а. 
констрати́вний алю́вій; оста́точный а. 
залишко́вий алю́вій; перстрати́вный а. 
перстрати́вний алю́вій; пло́тиковый а. 
пло́тиковий алю́вій; по́йменный а. за-
пла́вний алю́вій; руслово́й а. руслови́й 
алю́вій; ста́ричный а. стари́чний алю́вій 

аллюоди́т алюоди́т, -ту 
алма́з алма́з, -зу (вещество) и -за (отде-

льный кристалл); астробле́мный а. астро-
бле́мний алма́з; желтова́тый а. жовту-
ва́тий алма́з; ка́пский а. ка́пський алма́з; 
корнуо́льский а. корнуо́льський алма́з; 
ме́лкий а. дрібни́й алма́з; неотделённый а. 
невідокре́млений алма́з; нешлифо́ванный а. 
нешліфо́ваний алма́з; плоскогра́нный а. 
плоскогра́нний алма́з; техни́ческий а. 
техні́чний алма́з; чёрный а. чо́рний алма́з; 
шлифо́ванный а. шліфо́ваний алма́з 

алма́зный алма́зний; а-ная коро́нка ал-
ма́зна коро́нка; а-ная пло́скость алма́зна 
площина́; а-ная сви́та алма́зна сві́та;  
а-ное бурение алма́зне бурі́ння; а. блеск 
алма́зний блиск, а. бур алма́зний бур; 
а. расшири́тель алма́зний розши́рник 
(розши́рювач); а. шпат алма́зний шпат 

алмазодобыва́ющий алмазодобувни́й 
алмазоно́сный алмазоно́сний; а-ная 

тру́бка алмазоно́сна тру́бка 
алмазосодержа́щий алмазовмі́сний;  

а-щая поро́да алмазовмі́сна поро́да 

алоизи́т алоїзи́т, -ту 
алокси́т алокси́т, -ту 
аломи́т аломі́т, -ту 
алтаи́т алтаї́т, -ту (телу́ристий свине́ць) 
алта́йский алта́йський; а-кая фа́за 

скла́дчастости алта́йська фа́за склад-
ча́стості; а. цикл скла́дчастости алта́йський 
цикл складча́стості 

алумиа́н алуміа́н, -ну 
алумиани́т алуміані́т, -ту 
алуми́т алумі́т, -ту 
алу́нд алу́нд, -ду 
алуни́т алуні́т, -ту; кремни́стый а. кре-

м'яни́стий (кремени́стий) алуні́т 
алунитиза́ция алунітиза́ція, -ції 
алунитизи́рованный алунітизо́ваний 
алуни́товый алуні́товий; а-вая руда́ 

алуні́това руда́; а. сла́нец алуні́товий 
сла́нець 

алуни́то-каолини́товый алуні́то-каолі-
ні́товий; а.-к-вая золота́я жи́ла алуні́то-
каоліні́това золота́ жи́ла 

алуноге́н алуноге́н, -ну 
алурги́т алургі́т, -ту 
алчеда́тский алчеда́тський; а. я́рус ал-

чеда́тський я́рус 
алшеди́т-гроти́т алшеди́т-гроти́т, -ту 
алыка́евский алика́ївський; а-кая под-

сви́та алика́ївська підсві́та; а-ская то́лща 
алика́ї́вська то́вща 

альб альб, -ба 
а́льбский а́льбський; а́. я́рус а́льбський 

я́рус 
альбани́т альбані́т, -ту 
альба́та альба́та, -ти 
альбе́до альбе́до (нескл.); а. Земли́ аль-

бе́до Землі́; а. ледника́ альбе́до льодовика́ 
альберти́т альберти́т, -ту 
альби́т альбі́т, -ту; двойнико́вый а. 

двійнико́вий альбі́т 
альбитиза́ция альбітиза́ція, -ції 
альбитизи́рованный альбітизо́ваний 
альбити́т альбіти́т, -ту 
альбити́товый альбіти́товий; а. сла́нец 

альбі́товий сла́нець 
альби́товый альбі́товий; а-вая поро́да 

альбі́това поро́да; а. двойни́к альбі́товий 
двійни́к; а. диори́т альбі́товий діори́т; 
а. зако́н альбі́товий зако́н; а. лати́т аль-
бі́товий лати́т; а. монцодиори́т альбі́товий 
монцодіори́т; а. нефели́новый сиени́т аль-
бі́товий нефелі́новий сієні́т; а. порфири́т 
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альбі́товий порфіри́т; а. фени́т альбі́товий 
фені́т; а. фоноли́т альбі́товий фонолі́т 

альби́то-кросси́товый альбі́то-
кроси́товий; а.-к-вая поро́да альбі́то-
кроси́това поро́да 

альбитоли́т альбітолі́т, -ту 
альбитофи́р альбітофі́р, -ру 
альби́то-энстати́товый альбі́то-

енстати́товий; а.-э-вая поро́да альбі́то-
енстати́това поро́да 

альболи́н альболі́н, -ну 
альболи́т альболі́т, -ту 
альборани́т альборані́т, -ту 
альбриттнии́т альбритнії́т, -ту 
альвани́т альвані́т, -ту 
альварали́т альваралі́т, -ту 
альвео́ла альвео́ла, -ли 
альвеолиза́ция альвеоліза́ція, -ції 
альвеолини́да альвеоліні́да, -ди 
альвеолито́идный альвеоліто́їдний 
альвеоля́рный альвеоля́рний 
альви́т альві́т, -ту 
альгари́ты мн. альгари́ти, -тів 
альгини́т альгіні́т, -ту 
альгови́т альгові́т, -ту 
альгогели́т альгогелі́т, -ту 
альгодони́т альгодоні́т, -ту 
альголи́т альголі́т, -ту 
альголо́гия альголо́гія, -гії 
альгома́нский альгома́нський; а-кая 

интру́зия альгома́нська інтру́зія; а-кая 
скла́дчатость альгома́нська складча́стість 

альго́мский альго́мський; а-кая фа́за 
горообразова́ния альго́мська фа́за горо-
утво́рення 

альго́нк альго́нк, -ка 
альго́нкий альго́нкій, -кію 
альго́нкский альго́нкський; а-кая гру́ппа 

альго́нкська гру́па; а-кая систе́ма аль-
го́нкська систе́ма; а-кая э́ра альго́нкська 
е́ра; а. пери́од альго́нкський пері́од 

альдеги́д альдегі́д, -ду 
алькализа́ция алькаліза́ція, -ції 
алькализи́ровать[ся] алькалізува́ти[ся], 

-зу́ю, -зу́єш, -зу́є[ться] 
альм альм, -му 
альманди́н альманди́н, -ну 
альманди́новый альманди́новий; а. сап-

фи́р альманди́новий сапфі́р 
альмери́т альмери́т, -ту 
альмери́т-мендоци́т альмери́т-мендо-

ци́т, -ту 

альми́нский альмін́ський; а. я́рус аль-
мі́нський я́рус 

альнеи́т альнеї́т, -ту 
альпи́йский альпі́йський; а-кая скла́дка 

альпі́йська скла́дка; а-кая скла́дчатость 
альпі́йська складча́стість; а-кая фа́за гороо-
бразова́ния альпі́йська фа́за гороутво́рення; 
а-кие жи́лы альпі́йські жи́ли; а. грани́т 
альпі́йський грані́т; а. ледни́к альпі́йський 
льодови́к; а. луг альпі́йська лу́ка́; а. релье́ф 
альпі́йський рельє́ф; а. тип скла́дчатости 
альпі́йський тип складча́стості; а-кое о́зеро 
альпі́йське о́зеро 

альпиноти́пный альпіноти́пний; а-ная 
скла́дчатость альпіноти́пна склад-
ча́стість; а. надви́г альпіноти́пний на́сув 

альсбахи́т альсбахі́т, -ту 
альстони́т альстоні́т, -ту 
альтернати́ва альтернати́ва, -ви 
альтернати́вный альтернати́вний; а-ная 

гипо́теза альтернати́вна гіпо́теза; а-ная 
изме́нчивость альтернати́вна мінли́вість; 
а. полиморфи́зм альтернати́вний полі-
морфі́зм 

альтерна́тор альтерна́тор, -ра 
альтиме́тр альтиме́тр, -ра 
альтиме́трия альтиме́трія, -рії 
альтиплана́ция альтиплана́ція, -ції 
альтиту́да альтиту́да, -ди 
альтмарки́т альтмаркі́т, -ту 
альтхаузи́т альтхаузи́т, -ту 
а́льфа-акти́вность а́льфа-акти́вність,  

-ності, т. -ністю 
а́льфа-кальци́т а́льфа-кальци́т, -ту 
а́льфа-кварц а́льфа-кварц, -цу 
а́льфа-лучи́ а́льфа-про́мені, -нів 
а́льфа-ме́тод альфа-ме́тод, -ду 
а́льфа-превраще́ния а́льфа-перетво́рення, 

-рень 
а́льфа-подсчёт а́льфа-підраху́нок, -нку 
а́льфа-распа́д а́льфа-ро́зпад, -ду 
а́льфа-система́тика а́льфа-система́тика, 

-ки, д. и п. -тиці 
а́льфа-узбеки́т а́льфа-узбекі́т, -ту 
а́льфа-части́ца а́льфа-ча́стка, -ки, д. и п. 

-тці, мн. ча́стки́, ча́сто́к; а́льфа-части́нка,  
-ки, д. и п. -нці, р. мн. -нок 

а́льфа-электроско́п а́льфа-електроско́п, -па 
альфельди́т альфельди́т, -ту 
альфити́т альфіти́т, -ту 
альфитоли́т альфітолі́т, -ту 
алюмина́ты мн. алюміна́ти, -тів 
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алюмини́д алюміні́д, -ду 
алюми́ниевый алюмі́нієвий; а-вая фоль-

га́ алюмі́нієва фо́льга; а. хлори́т алю-
мі́нієвий хлори́т; а. хризоти́л алюмі́нієвий 
хризоти́л; а. шамози́т алюмі́нієвий шамози́т 

алюми́ний алюмі́ній, -нію 
алюмини́т алюміні́т, -ту 
алюминочермаки́т алюміночермакі́т, -ту 
алюми́т алюмі́т, -ту 
алюмоасбесто́ид алюмоазбесто́їд, -ду 
алюмобаза́льт алюмобаза́льт, -ту 
алюмоге́ль алюмоге́ль, -лю, т. -лем 
алюмогидрокальци́т алюмогідрокаль-

ци́т, -ту 
алюмограна́т алюмограна́т, -ту; же-

ле́зистый а. залі́зистий алюмограна́т; 
ка́льциевый а. ка́льцієвий алюмограна́т 

алюможеле́зистый алюмозалі́зистий;  
а-тая по́чва алюмозалі́зистий ґрунт 

алюмока́лиевый алюмока́лієвий; а-вые 
квасцы́ алюмока́лієвий галу́н 

алюмокальци́т алюмокальци́т, -ту 
алюмокварци́т алюмокварци́т, -ту 
алюмокопиани́т алюмокопіані́т, -ту 
алюмоли́т алюмолі́т, -ту 
алюмосапони́т алюмосапоні́т, -ту 
алюмосиликаге́ль алюмосилікаге́ль, -лю, 

т. -лем 
алюмосилика́т алюмосиліка́т, -ту 
алюмосилика́тный алюмосиліка́тний; 

а-ная море́на алюмосиліка́тна море́на 
алюмоскороди́т алюмоскороди́т, -ту 
алюмото́л алюмото́л, -лу 
алюмофармакосидери́т алюмофармако-

сидери́т, -ту 
алюмоферрисилика́т алюмоферисилі-

ка́т, -ту 
алюмоферроашари́т алюмофероашари́т, 

-ту 
алюмофосфа́ты мн. алюмофосфа́ти, -тів 
алюмохалькосидери́т алюмохалькоси-

дери́т, -ту 
алюмохроми́т алюмохромі́т, -ту 
алюмохромникоти́т алюмохромнікоти́т, 

-ту 
алюмошпине́ли мн. алюмошпіне́лі, -лей 
алюмошпинели́ды мн. алюмошпінелі́ди, 

-дів 
алюни́т алюні́т, -ту 
алюноге́н алюноге́н, -на 
аля́рный аля́рний; а-ная борозда́ аля́рна 

борозна́; а-ная се́пта аля́рна се́пта 

аляскаи́т аляскаї́т, -ту 
аля́скинский аля́скинський; а. ледни́к 

аля́скинський льодови́к 
аляски́т аляскі́т, -ту 
аляски́товый аляскі́товий; а-вая фор-

ма́ция аляскі́това форма́ція; а. грани́т 
аляскі́товий грані́т; а. порфи́р аляскі́товий 
порфір́ 

амагмати́ческий амагмати́чний; а-кая 
зо́на амагмати́чна зо́на; а-кая инъе́кция 
амагмати́чна ін'є́кція 

амадо́кский амадо́кський; а-кая 
скла́дчатость амадо́кська складча́стість 

амадоци́йский амадоці́йський; а. бассе́йн 
амадоці́йський басе́йн 

амазони́т амазоні́т, -ту 
амазони́товый амазоні́товий; а. грани́т 

амазоні́товий грані́т 
амазо́нский амазо́нський; а-кая ро́ссыпь 

амазо́нське розси́пище (амазо́нський 
ро́зсип); а. ка́мень амазо́нський ка́мінь 

амакини́т амакіні́т, -ту 
амальга́ма амальга́ма, -ми 
амальгама́та амальгама́та, -ти 
амальгама́ция амальгама́ція, -ції 
амальгами́ровать[ся] амальгаму-

ва́ти[ся], -му́ю, -му́єш, -му́є[ться] 
амаранти́т амаранти́т, -ту 
амаргози́т амаргози́т, -ту 
амарилли́т амариліт́, -ту 
амаузи́т амаузи́т, -ту 
амба́рский амба́рський; а-кая то́лща 

амба́рська то́вща 
амбатоарини́т амбатоарині́т, -ту 
амбери́н амбери́н, -ну 
амбери́т амбери́т, -ту 
амбивале́нтный амбівале́нтний 
амби́тус амбі́тус, -су 
амблигони́т амблігоні́т, -ту 
амблипрока́т амбліпрока́т, -ту 
амблистеги́т амблістегі́т, -ту 
амбони́т амбоні́т, -ту 
а́мбра а́мбра, -ри 
амбри́т амбри́т, -ту 
амбрози́н амбрози́н, -ну 
амбула́кр амбула́кр, -ра; лепестко-

ви́дный а. пелюсткоподі́бний амбула́кр; 
петало́идный а. петало́їдний амбула́кр; суб-
петало́идный а. субпетало́їдний амбула́кр 

амбулакра́льный амбулакра́льний;  
а-ная боро́здка амбулакра́льна борозе́нка; 
а-ная пласти́нка амбулакра́льна пласти́нка; 
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а-ная по́ра амбулакра́льна по́ра;  
а-ная систе́ма амбулакра́льна систе́ма;  
а-ная табли́чка амбулакра́льна табли́чка; 
а-ные ко́стные ко́ры амбулакра́льні кіст-
кові́ ко́ри; а. желобо́к амбулакра́льний 
жолобо́к; а. кана́л амбулакра́льний кана́л; 
а. околоротово́й скеле́т амбулакра́льний 
навколоротови́й скеле́т 

амбулакру́лы мн. амбулакру́ли, -ру́л 
амвро́сиевский амвро́сіївський; а-кая 

сви́та амвро́сіївська сві́та 
амгу́нский амгу́нський; а-кая сви́та ам-

гу́нська сві́та 
амёба аме́ба, -би; ра́ковинные а-бы че-

репа́шкові аме́би 
амевинкуля́рный амевінкуля́рний; а-ная 

свя́зка амевінкуля́рна зв'я́зка 
амегини́т амегіні́т, -ту 
амези́т амези́т, -ту 
амела́новый амела́новий 
амелети́т амелети́т, -ту 
аменсали́зм аменсалі́зм, -му 
американи́т американі́т, -ту 
амери́ций амери́цій, -цію 
амети́ст амети́ст, -ту (вещество) и -та 

(отдельный кристалл) 
амети́стовый амети́стовий; а. кварц 

амети́стовий кварц 
амиа́нт аміа́нт, -ту 
амиа́нтовый аміа́нтовий; а. сла́нец 

аміа́нтовий сла́нець 
амиасимени́т аміасимені́т, -ту 
амигдало́ид амигдало́їд, -ду 
амигдало́идный амигдало́їдний; а-ная 

структу́ра амигдало́їдна структу́ра; а-ная 
тексту́ра амигдало́їдна тексту́ра; а-ное 
включе́ние амигдало́їдне вклю́чення; 
а. база́льт амигдало́їдний база́льт 

амигдалофи́р амигдалофі́р, -ру 
а́мии мн. а́мії, а́мій 
амилиту́дный аміліту́дний 
ами́н амі́н, -ну 
аминови́т амінові́т, -ту 
ами́новый амі́новий; а-вая кислота́ 

амі́нова кислота́ 
аминокапро́новый амінокапро́новий;  

а-вая кислота́ амінокапро́нова кислота́ 
аминокислота́ амінокислота́, -ти́, мн. 

-ло́ти, -ло́т 
аминокисло́тный амінокисло́тний;  

а. ме́тод амінокисло́тний ме́тод 
аммерсои́т амерсої́т, -ту 

аммиа́к аміа́к, -ку́ 
аммиачно-сели́тровый аміачно-селі́тро-

вий; а.-с-вые взры́вчатые вещества́ (ВВ) 
аміачно-селі́трові вибухо́ві речови́ни (ВР) 

аммиа́чно-хло́рный аміа́чно-хло́рний; 
а.-х-ное о́лово аміа́чно-хло́рне о́лово 

аммиа́чный аміа́чний, аміа́ковий; а-ная 
вода́ аміа́чна (аміа́кова) вода́; а-ная се-
ли́тра аміа́чна (аміа́кова) селі́тра; а-ные 
квасцы́ аміа́чний (аміако́вий) галу́н 

аммиоли́т аміолі́т, -ту 
аммоди́скусовый амоди́скусовий; а-вые 

слои́ амоди́скусові шари́  
аммона́л амона́л, -лу 
аммониза́ция амоніза́ція, -ції; а. то́рфа 

амоніза́ція то́рфу 
аммо́ний амо́ній, -нію 
аммони́йный амоні́йний 
аммониобори́т амоніобори́т, -ту 
аммониоярози́т амоніоярози́т, -ту 
аммони́т амоні́т, -ту (вещество) и -та 

(отдельный минерал) 
аммони́товый амоні́товий; а-вая ба́нка 

амоні́това ба́нка (обмі́лина); а-вая ли́ния 
амоні́това лі́нія; а. тип ло́пастной ли́нии 
амоні́товий тип лопате́вої лі́нії 

аммонитоподо́бный амонітоподі́бний; 
а-ная ра́ковина амонітоподі́бна чере-
па́шка (му́шля, ско́йка) 

аммонифика́ция амоніфіка́ція, -ції 
амнеи́т амнеї́т, -ту 
амнио́н амніо́н, -ну 
амози́т амози́т, -ту 
амози́т-асбе́ст амози́т-азбе́ст, -ту 
амортиза́тор амортиза́тор, -ра 
амортизацио́нный амортизаці́йний 
амортиза́ция амортиза́ція, -ції 
аморфиза́ция аморфіза́ція, -ції 
амо́рфность амо́рфність, -ності, т. -ністю 
амо́рфный амо́рфний; а-ная полоса́ 

амо́рфна сму́га; а-ная се́ра амо́рфна сі́рка; 
а-ное твёрдое те́ло амо́рфне тверде́ ті́ло; 
а. графи́т амо́рфний графі́т; а. кварц 
амо́рфний кварц; а. минера́л амо́рфний 
мінера́л; а. сепиоли́т амо́рфний сепіолі́т; 
а. торф амо́рфний торф; а. у́голь амо́рфне 
ву́гі́лля; а. цеме́нт амо́рфний цеме́нт 

ампангабеи́т ампангабеї́т, -ту 
ампасимени́т ампасимені́т, -ту 
ампелаки́йский ампелакі́йський; а. го-

ризо́нт ампелакі́йський горизо́нт 
ампели́т ампелі́т, -ту 
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ампе́р ампе́р, -ра 
амперме́тр амперме́тр, -ра 
амперметри́ческий амперметри́чний;  

а-кое титрова́ние амперметри́чне титрува́ння 
ампе́р-час ампе́р-годи́на, -ни 
амплексо́идный амплексо́їдний; а-ная 

перегоро́дка амплексо́їдна перегоро́дка; 
а-ная се́пта амплексо́їдна се́пта; а. ко-
ра́лл амплексо́їдний кора́л; а. тип амплек-
со́їдний тип 

амплекте́нс амплекте́нс, -су 
амплиту́да ампліту́да, -ди; а. квадра-

ту́рного отли́ва ампліту́да квадрату́рного 
відли́ву; а. подня́тия земно́й коры́ амплі-
ту́да підняття́ земно́ї кори́; а. смеще́ния по 
сбро́су ампліту́да змі́щення за ски́дом; вер-
тика́льная а. смеще́ния вертика́льна ам-
пліту́да змі́щення; горизонта́льная а. 
смеще́ния горизонта́льна ампліту́да 
змі́щення; стратиграфи́ческая а. сме-
ще́ния стратиграфі́чна ампліту́да змі́щення 

амплиту́дный ампліту́дний; а-ная кри-
ва́я ампліту́дна крива́; а-ная модуля́ция 
ампліту́дна модуля́ція; а. анализа́тор 
и́мпульсов ампліту́дний аналіза́тор 
і́мпульсів; а. дискримина́тор ампліту́дний 
дискриміна́тор; а. спектр ампліту́дний 
спектр; а. спо́соб ампліту́дний спо́сіб 

амплифика́ция ампліфіка́ція, -ції 
аму́рский аму́рський; а. я́рус аму́рський 

я́рус 
амфиа́стеры мн. амфіа́стери, -тер 
амфиаэро́бы мн. амфіаеро́би, -бів 
амфи́бия амфі́бія, -бії 
амфибио́нтность амфібіо́нтність, -ності, 

т. -ністю 
амфибио́нтный амфібіо́нтний 
амфибо́л амфібо́л, -лу 
амфибо́л-асбе́ст амфібо́л-азбе́ст, -ту 
амфиболиза́ция амфіболіза́ція, -ції 
амфиболизи́ровать[ся] амфіболізу-

ва́ти[ся], -зу́є[ться] 
амфиболи́т амфіболі́т, -ту; кумминг-

тони́товый а. кумінгтоні́товий амфіболі́т; 
омфаци́товый а. омфаци́товий амфіболі́т; 
пе́ристый а. пери́стий амфіболі́т 

амфиболи́товый амфіболі́товий; а-вая 
фа́ция амфіболі́това фа́ція; а. адино́л ам-
фіболі́товий адино́л 

амфиболи́я амфіболі́я, -лі́ї 
амфибо́л-магнети́товый амфібо́л-маг-

нети́товий; а.-м-вая поро́да амфібол-
магнети́това поро́да 

амфиболоба́з амфіболоба́з, -зу 
амфибо́лово-пироксе́новый амфібо́лово-

піроксе́новий; а.-п. рогови́к амфібо́лово-
піроксе́новий рогови́к 

амфибо́ловый амфібо́ловий; а. асбе́ст 
амфібо́ловий азбе́ст; а. диаба́з амфі-
бо́ловий діаба́з; а. сла́нец амфібо́ловий 
сла́нець; а. фени́т амфібо́ловий фені́т; 
а. фойяи́т амфібо́ловий фойяї́т; а. якупи-
ранги́т амфібо́ловий якупірангі́т 

амфибореа́льность амфібореа́льність,  
-ності, т. -ністю 

амфиге́н амфіге́н, -ну 
амфигени́т амфігені́т, -ту 
амфигони́я амфігоні́я, -ні́ї 
амфиде́нтный амфіде́нтний; а-ная свя́зка 

амфіде́нтна зв'я́зка 
амфиде́тный амфіде́тний 
амфиди́ск амфіди́ск, -ка 
амфидо́нтный амфідо́нтний; а. замо́к 

амфідо́нтний замо́к 
амфизиле́новый амфізиле́новий; а. сла́нец 

амфізиле́новий сла́нець 
амфикли́за амфіклі́за, -зи 
амфико́н амфіко́н, -ну 
амфимигмати́т амфімігмати́т, -ту 
амфимо́рфный амфімо́рфний 
амфипацифи́чность амфіпацифі́чність,  

-ності, т. -ністю 
амфистерна́льный амфістерна́льний; 

а. пластро́н амфістерна́льний пластро́н 
амфитеа́тр амфітеа́тр, -ру; го́рный а. 

гірськи́й амфітеа́тр; леднико́вый а.  
льодовико́вий амфітеа́тр; море́нный а. 
море́нний амфітеа́тр 

амфите́ка амфіте́ка, -ки, д. и п. -те́ці, р. 
мн. -те́к 

амфитрие́ны мн. амфітриє́ни, -риє́н 
амфицено́з амфіцено́з, -зу 
амфобери́т амфобери́т, -ту 
амфоге́нный амфоге́нний; а-ная поро́да 

амфоге́нна поро́да 
амфодели́т амфоделі́т, -ту 
амфоли́т амфолі́т, -ту 
амфоли́тный амфолі́тний а-ное поверх-

ностно-акти́вное вещество́ амфоліт́ова 
поверхнево-акти́вна речовина́; 

амфотери́т амфотери́т, -ту 
амфоте́рность амфоте́рність, -ності, т.  

-ністю 
амфоте́рный амфоте́рний; а-ная окси́д 

амфоте́рний окси́д; а. электроли́т амфо-
те́рний електролі́т 
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амхерсти́т амхерсти́т, -ту 
анаба́зис анаба́зис, -су 
анаба́рский анаба́рський; а-кая антек-

ли́за анаба́рська антеклі́за; А. щит Ана-
ба́рський щит 

анабати́ческий анабати́чний; а-кая ди-
фференциа́ция анабати́чна диференціа́ція 

анаболи́т анаболі́т, -ту 
анаболи́я анаболі́я, -лі́ї 
анабохитси́т анабохітси́т, -ту 
анагексе́ны мн. анагексе́ни, -нів 
анагене́з анагене́з, -зу 
анагени́т анагені́т, -ту 
анагли́ф анаглі́ф, -фа 
анадиагене́з анадіагене́з, -зу 
анаклина́льный анакліна́льний; а-ная 

доли́на анакліна́льна доли́на; а-ная река́ 
анакліна́льна рі́чка (ріка́) 

анакли́нный анаклі́нний; а-ная аре́а 
(аре́я) анаклі́нна аре́а (аре́я) 

ана́лиз ана́ліз, -зу; авторадиогра-
фи́ческий а. авторадіографі́чний ана́ліз; 
активацио́нный а. активаці́йний ана́ліз; 
а. в тяжёлой среде́ ана́ліз у важко́му се-
редо́вищі; а. грохоче́нием ана́ліз про-
сі́юванням (просіва́нням, грохо́ченням); 
а. измере́ния оши́бок ана́ліз вимір́ювання 
помило́к; а. ме́тодом сплавле́ния ана́ліз 
ме́тодом спла́влення; а. па́рных свя́зей 
ана́ліз па́рних зв'язкі́в; а. пая́льной 
тру́бкой ана́ліз пая́льною тру́бкою; а. по-
ле́зных ископа́емых ана́ліз ко́ри́сних 
копа́лин; а. при́знаков ана́ліз озна́к; 
а. сжига́нием ана́ліз спа́люванням; а. следо́в 
ана́ліз сліді́в; а. электро́нного зон-
ди́рования ана́ліз електро́нного зонду-
ва́ння; а́томно-абсорбцио́нный а. а́томно-
абсорбці́йний ана́ліз; ба́зисный а. 
ба́зисний ана́ліз; бактериологи́ческий а. 
воды́ бактеріологі́чний ана́ліз води́; био-
метри́ческий а. біометри́чний ана́ліз; 
валово́й а. валови́й ана́ліз; ве́кторный 
(векториа́льный) а. ве́кторний (векто-
ріа́льний) ана́ліз; весово́й а. вагови́й 
ана́ліз; га́зовый а. га́зовий ана́ліз; гармо-
ни́чный а. гармоні́йний (гармоні́чний) 
ана́ліз; геометри́ческий а. геометри́чний 
ана́ліз; гравиметри́ческий а. гравімет-
ри́чний ана́ліз; гравитацио́нный а. граві-
таці́йний ана́ліз; гранулометри́ческий а. 
гранулометри́чний ана́ліз; грануля́рный а. 
грануля́рний ана́ліз; диато́мовый а. діа-

то́мовий ана́ліз; дисперсио́нный а. диспер-
сі́йний ана́ліз; дифференциа́льный тер-
ма́льный а. диференціа́льний терма́льний 
ана́ліз; древеснокольцево́й а. деревно-
кільце́вий ана́ліз; калориметри́ческий а. 
калориметри́чний ана́ліз; капилля́рный а. 
капіля́рний ана́ліз; ка́чественный а. 
я́кісний ана́ліз; кладисти́ческий а. клади-
сти́чний ана́ліз; кла́стерный а. кла́стерний 
ана́ліз; кокколитофори́довый а. коколі-
тофори́довий ана́ліз; коли́чественный а. 
кі́лькісний ана́ліз; колориметри́ческий а. 
колориметри́чний ана́ліз; контро́льный а. 
контро́льний ана́ліз; корреляцио́нный а. 
кореляці́йний ана́ліз; кристаллооп-
ти́ческий а. кристалоопти́чний ана́ліз; 
кристаллохими́ческий а. кристалохі-
мі́чний ана́ліз; кутикуля́рный а. кутику-
ля́рний ана́ліз; люминесце́нтно-
битуминологи́ческий а. люмінесце́нтно-
бітумінологі́чний ана́ліз; люминес-
це́нтный а. люмінесце́нтний ана́ліз; маг-
ни́тный а. магні́тний ана́ліз; металлоге-
ни́ческий а. металогені́чний ана́ліз; мето-
дологи́ческий а. методологі́чний ана́ліз; 
механи́ческий а. механі́чний ана́ліз; мик-
роскопи́ческий а. мікроскопі́чний ана́ліз; 
микрострукту́рный а. мікрострукту́рний 
ана́ліз; минералоги́ческий а. мінерало-
гі́чний ана́ліз; минералографи́ческий а. 
мінералографі́чний ана́ліз; мине-
ра́лопетрографи́ческий а. мінера́лопе-
трографі́чний ана́ліз; многофа́кторный а. 
багатофа́кторний ана́ліз; мода́льный а. 
мода́льний ана́ліз; мо́крый а. мо́крий 
ана́ліз; морфотектони́ческий а. морфо-
тектоні́чний ана́ліз; морфофунк-
циона́льный а. морфофункціона́льний 
ана́ліз; нейтро́нно-активацио́нный а. 
нейтро́нно-активаці́йний ана́ліз; нейтро́н-
ный а. нейтро́нний ана́ліз; неоргани́-
ческий а. неоргані́чний ана́ліз; о́бщий а. 
зага́льний ана́ліз; объёмный а. об'є́мний 
ана́ліз; основно́й а. основни́й ана́ліз; па-
леонтологи́ческий а. палеонтологі́чний 
ана́ліз; палинологи́ческий а. паліноло-
гі́чний ана́ліз; петрографи́ческий а. пет-
рографі́чний ана́ліз; петрострукту́рный а. 
петрострукту́рний ана́ліз; пирохими́-
ческий а. пірохімі́чний ана́ліз; по́лный а. 
по́вний ана́ліз; полуколи́чественный а. 
напівкі́лькісний ана́ліз; потенциомет-
ри́ческий а. потенціометри́чний ана́ліз; 
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приближённый а. набли́жений ана́ліз; 
проби́рный а. пробі́рний ана́ліз; про-
стра́нственный а. просторо́вий ана́ліз; 
пыльцево́й а. пилко́вий ана́ліз; радиоак-
тивацио́нный а. радіоактиваці́йний 
ана́ліз; радиоля́риевый а. радіоля́рієвий 
ана́ліз; радиометри́ческий а. радіомет-
ри́чний ана́ліз; рациона́льный а. раціо-
на́льний ана́ліз; рентгенометри́ческий 
фа́зовый а. рентгенометри́чний фа́зовий 
ана́ліз; рентгеноскопи́ческий а. рентге-
носкопі́чний ана́ліз; рентгеноспек-
тра́льный а. рентгеноспектра́льний ана́ліз; 
рентгенострукту́рный а. рентгенострук-
ту́рний ана́ліз; ретенцио́нный а. ретен-
ці́йний ана́ліз; реша́ющий а. виріша́льний 
ана́ліз; рудноформацио́нный а. руднофор-
маці́йний ана́ліз; седиментацио́нный а. 
седиментаці́йний ана́ліз; систе́мный а. 
систе́мний ана́ліз; си́товый (ситови́дный) а. 
си́товий ана́ліз; сокращённый а. скоро́-
чений ана́ліз; спектра́льный а. спектра́ль-
ний ана́ліз; спектрофотометри́ческий а. 
спектрофотометри́чний ана́ліз; спо́рово-
пыльцево́й а. спо́ро-пилко́вий ана́ліз; 
сравни́тельный а. порівня́льний ана́ліз; 
стратиграфи́ческий а. стратиграфі́чний 
ана́ліз; структу́рно-петрографи́ческий а. 
структу́рно-петрографі́чний ана́ліз; струк-
ту́рно-фациа́льный а. структу́рно-
фаціа́льний ана́ліз; структу́рный а. струк-
ту́рний ана́ліз; сумма́рный а. сума́рний 
ана́ліз; сухо́й а. сухи́й ана́ліз; сфе-
ри́ческий гармони́чный а. сфери́чний 
гармоні́йний (гармоні́чний) ана́ліз; таксо-
нометри́ческий а. таксонометри́чний 
ана́ліз; тафономи́ческий а. тафономі́чний 
ана́ліз; терми́ческий а. термі́чний ана́ліз; 
техни́ческий а. техні́чний ана́ліз; техно-
логи́ческий а. технологі́чний ана́ліз;  
титриметри́ческий а. титриметри́чний 
ана́ліз; титрова́льный а. титрува́льний 
ана́ліз; фа́зовый а. фа́зовий ана́ліз; 
фа́кторный а. фа́кторний ана́ліз;  
фациа́льный а. фаціа́льний ана́ліз; флуо-
ресце́нтный а. флуоресце́нтний ана́ліз; 
фораминифе́ровый а. форамініфе́ровий 
ана́ліз; формацио́нный а. формаці́йний 
ана́ліз; фракцио́нный а. фракці́йний 
ана́ліз; хими́ческий а. хімі́чний ана́ліз; 
части́чный а. частко́вий ана́ліз; час-
то́тный а. часто́тний ана́ліз; шлихово́й а. 
шліхови́й ана́ліз; экологи́ческий а. еколо-

гі́чний ана́ліз; электролити́ческий а. елек-
троліти́чний ана́ліз; элемента́рный а. 
елемента́рний ана́ліз 

анализа́тор аналіза́тор, -ра; амплиту́дный 
а. и́мпульсов ампліту́дний аналіза́тор 
і́мпульсів; временно́й а. часови́й аналіза́тор; 
малокана́льный а. малокана́льний аналі-
за́тор; многокана́льный а. багатокана́льний 
аналіза́тор; однокана́льный а. однока-
на́льний аналіза́тор; поляризацио́нный а. 
поляризаці́йний аналіза́тор 

аналити́ческий аналіти́чний; а-кая био-
геогра́фия аналіти́чна біогеогра́фія; а-кая 
ка́рта аналіти́чна ка́рта (ма́па); а-кая так-
соно́мия аналіти́чна таксоно́мія; а-кая 
хи́мия аналіти́чна хі́мія; а-кая эколо́гия 
аналіти́чна еколо́гія; а-кие весы́ аналі-
ти́чні терези́; а. ме́тод аналіти́чний ме́тод 

ана́лог ана́лог, -га; стратиграфи́ческий а. 
стратиграфі́чний ана́лог; фациа́льный а. 
фаціа́льний ана́лог 

аналоги́чный аналогі́чний; а. о́рган 
аналогі́чний о́рган; а. по́люс аналогі́чний 
по́люс 

анало́гия анало́гія, -гії; по́лная а. по́вна 
анало́гія; части́чная а. частко́ва анало́гія 

ана́логовый ана́логовий; а-вая регист-
ра́ция ана́логова реєстра́ція; а-вое модели́-
рование ана́логове моделюва́ння; а. гра́фик 
ана́логовий гра́фік; а. сигна́л ана́логовий 
сигна́л; а. фильтр ана́логовий фільтр 

ана́лого-цифрово́й ана́лого-цифрови́й; 
а.-ц. преобразова́тель ана́лого-цифрови́й 
перетво́рювач 

анальби́т анальбі́т, -ту 
анальци́м анальци́м, -му 
анальцимиза́ция анальциміза́ція, -ції 
анальци́мовый анальци́мовий; а-вая по-

ро́да анальци́мова поро́да; а. авгити́т ана-
льци́мовий авгіти́т; а. база́льт анальци́мовий 
база́льт; а. долери́т анальци́мовий долери́т; 
а. сиени́т анальци́мовий сієні́т; а. тингуаи́т 
анальци́мовий тингуаї́т; а. фоноли́т аналь-
ци́мовий фонолі́т 

анальци́м-псевдолейци́т анальци́м-
псевдолейци́т, -ту 

анальцити́т анальцити́т, -ту 
анамези́т анамези́т, -ту 
анамези́товый анамези́товий; а. порфи́р 

анамези́товий порфі́р 
анамеи́т анамеї́т, -ту 
анаморфи́зм анаморфі́зм, -му 
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анамо́рфный анамо́рфний; а-ная зо́на 
анамо́рфна зо́на 

анаморфо́з анаморфо́з, -зу 
анаморфо́за анаморфо́за, -зи 
анапаи́т анапаї́т, -ту 
анапрота́спис анапрота́спис, -су 
анапси́дный анапси́дний; а. че́реп анап-

си́дний че́реп 
анапси́ды мн. анапси́ди, -си́д 
ана́пский ана́пський; а-кая сви́та 

ана́пська сві́та 
анаптоморфо́за анаптоморфо́за, -зи 
анаспи́д анаспі́д, -ду 
анастомо́з анастомо́з, -зу 
анастомози́рующий анастомозува́льний; 

а. тип ветвле́ния анастомозува́льний тип 
галу́ження; нитеви́дный а. вы́рост нитко-
поді́бний анастомозува́льний ви́ріст 

аната́з аната́з, -зу 
аната́льный аната́льний; а-ная сторона́ 

аната́льний бік 
анате́ксис анате́ксис, -су 
анатекси́т анатекси́т, -ту 
анатекти́т анатекти́т, -ту 
анатекти́ческий анатекти́чний; а-кая 

ма́гма анатекти́чна ма́гма 
анатектони́ческий анатектоні́чний; а-кая 

дифференциа́ция анатектоні́чна диферен-
ціа́ція 

анатетре́н анатетре́н, -на 
анатрие́ны мн. анатріє́ни, -ріє́н 
анаукси́т анаукси́т, -ту 
анахорети́зм анахорети́зм, -му 
анаэро́бный анаеро́бний; а-ная де́ятель-

ность анаеро́бна дія́льність; а-ная среда́ 
анаеро́бне середо́вище; а-ное броже́ние 
анаеро́бне броді́ння; а. микрооргани́зм 
анаеро́бний мікрооргані́зм; а. проце́сс ана-
еро́бний проце́с 

ангарали́т ангаралі́т, -ту 
Ангари́да Ангари́да, -ди 
ангари́т ангари́т, -ту 
анга́рский анга́рський; а-кая се́рия ан-

га́рська се́рія; а-кая систе́ма анга́рська 
систе́ма; а-кая то́лща анга́рська то́вща;  
а-кая фло́ра анга́рська фло́ра 

ангедра́льный ангедра́льний; а-ное  
зерно́ ангедра́льне зе́рно́; а. минера́л  
ангедра́льний мінера́л 

ангидри́д ангідри́д, -ду  
ангидри́т ангідри́т, -ту; серни́стый а. 

сірчи́стий ангідри́т; у́гольный а. 
ву́гі́льний ангідри́т 

ангидритиза́ция ангідритиза́ція, -ції 
ангидритоги́пс ангідритогі́пс, -су 
ангидритодоломи́т ангідритодоломі́т, -ту 
ангидритоли́т ангідритолі́т, -ту 
ангидрокаоли́н ангідрокаолі́н, -ну 
ангидроферри́т ангідрофери́т, -ту 
англари́т, ангеларди́т англари́т, -ту,  

ангеларди́т, -ту 
англези́т англези́т, -ту 
англи́йский англі́йський; а-кая соль 

англі́йська сіль 
анго́б анго́б, -бу 
анголи́т анголі́т, -ту 
ангри́т ангри́т, -та 
ангстре́м ангстре́м, -ма 
ангумье́н ангум'є́н, -ну 
ангустиокреи́ды мн. ангустіокреї́ди, -дів 
ангустиселла́тный ангустисела́тний;  

а-ная ли́ния ангустисела́тна лі́нія 
ангустифо́лиум-торф ангустифо́ліум-

торф, -фу 
андалузи́т андалузи́т, -ту 
андалузи́товый андалузи́товий; а. рого-

ви́к андалузи́товий рогови́к 
андези́н андези́н, -ну 
андезини́т андезині́т, -ту 
андези́т андези́т, -ту; авги́товый а. ав-

гі́товий андези́т; анорти́товый а. анор-
ти́товий андези́т; биоти́товый а. біо-
ти́товий андези́т; витрофи́ровый а. віт-
рофі́ровий андези́т; гиперсте́новый а. 
гіперсте́новий андези́т; олигокла́зовый а. 
олігокла́зовий андези́т; палеоти́пный а.  
палеоти́пний андези́т; роговообма́нковый а. 
роговообма́нковий андези́т; смоляно́й а. 
смоляни́й андези́т; энстати́товый а.  
енстати́товий андези́т 

андези́то-база́льт андези́то-база́льт, -ту 
андези́товый андези́товий; а-вая ла́ва 

андези́това ла́ва; а-вая ли́ния андези́това 
лі́нія; а-вая ма́гма андези́това ма́гма;  
а-вая структу́ра андези́това структу́ра;  
а-вая форма́ция андези́това форма́ція;  
а-вое стекло́ андези́тове скло; а. база́льт 
андези́товий база́льт; а. жёлоб анде-
зи́товий жо́лоб; а. порфири́т андези́товий 
порфіри́т 

андезитофи́р андезитофі́р, -ру 
анделати́т анделати́т, -ту 
анденграни́т анденграні́т, -ту 
андендиори́т андендіори́т, -ту 
андерсони́т андерсоні́т, -ту 
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андецеде́нтный андецеде́нтний; а-ная 
доли́на андецеде́нтна доли́на 

анди́йский анді́йський; а-кая 
скла́дчатость андій́ська складча́стість;  
а-кая фа́за горообразова́ния анді́йська 
фа́за гороутво́рення (горотво́рення) 

андори́т андори́т, -ту 
андради́т андради́т, -ту 
андроспо́ра андроспо́ра, -ри 
андроце́й андроце́й, -це́ю 
андроце́йный андроце́йний 
андрюси́т андрюси́т, -ту 
анели́ды мн. анелі́ди, -дів 
анемога́мный анемога́мний; а-ное рас-

те́ние анемога́мна росли́на 
анемо́граф анемо́граф, -фа 
анемокласти́ческий анемокласти́чний; 

а-кая поро́да анемокласти́чна поро́да 
анемоли́т анемолі́т, -ту 
анемо́метр анемо́метр, -ра 
анемоме́трия анемоме́трія, -рії 
анемо́ны мн. анемо́ни, -нів 
анемоско́п анемоско́п, -па 
анемофи́льный анемофі́льний; а-ное 

расте́ние анемофі́льна росли́на 
анемохо́р анемохо́р, -ра 
анемузи́т анемузи́т, -ту 
анеро́ид анеро́їд, -да 
анеро́ид-высотоме́р анеро́їд-висотомі́р, 

анеро́їда-висотомі́ра 
анероидо́граф анероїдо́граф, -фа 
анеукоани́товый анеукоані́товий; а. си-

фо́н анеукоані́товий сифо́н 
анизи́йский анізі́йський; а. я́рус анізі́й-

ський я́рус 
анизодесми́ческий анізодесмі́чний; 

а. минера́л анізодесмі́чний мінера́л 
анизомекактина́льный анізомекакти-

на́льний; а-ные клиногексати́ны анізо-
мекактина́льні кліногексати́ни 

анизоме́рный анізомі́рний; а-ная по-
ро́да анізомі́рна поро́да 

анизометри́ческий анізометри́чний;  
а-кая поро́да анізометри́чна поро́да 

анизотропи́я, анизотро́пность анізо-
тропія́, -пі́ї, анізотро́пність, -ності, т.  
-ністю; ка́жущаяся а. уя́вна (позі́рна) 
анізотропі́я (анізотро́пність); магни́тная а. 
магні́тна анізотропі́я (анізотро́пність); 
макроскопи́ческая а. макроскопі́чна ані-
зотропі́я (анізотро́пність); сейсми́ческая а. 
сейсмі́чна анізотропія́ (анізотро́пність); 

электри́ческая а. електри́чна анізотропі́я 
(анізотро́пність, векторіа́льність) 

анизотро́пный анізотро́пний; а-ная по-
ро́да анізотро́пна поро́да; а-ная среда́ 
анізотро́пне середо́вище 

анили́новый анілі́новий; а-вая то́чка 
анілі́нова то́чка 

анили́т анілі́т, -ту 
анимики́йский анімікі́йський; а-кая  

систе́ма анімікі́йська систе́ма 
анимики́т анімікі́т, -ту 
аними́кский анімі́кський; а. отде́л ані-

мі́кський ві́дділ 
анио́н аніо́н, -на 
аниони́т аніоні́т, -ту 
анио́нный аніо́нний; а-ное поверхност-

но-акти́вное вещество́ аніо́нна поверхне-
во-акти́вна речовина́ 

анионоге́нный аніоноге́нний; а-ные 
хими́ческие элеме́нты аніоноге́нні хі-
мі́чні елеме́нти 

анирадиа́льный анірадіа́льний; а-ная 
пласти́нка анірадіа́льна пласти́нка 

анкарами́т анкарамі́т, -ту 
анкаратри́т анкаратри́т, -ту 
анкери́т анкери́т, -ту  
а́нкерный а́нкерний; а-ная крепь 

а́нкерне крі́плення 
анкили́т анкілі́т, -ту 
анкило́з анкіло́з, -зу 
анкилоза́вр анкілоза́вр, -ра 
анколеи́т анколеї́т, -ту 
анкори́т анкори́т, -ту 
аннаберги́т анабергі́т, -ту 
аннели́ды мн. анелі́ди, -дів 
аннероди́т анероди́т, -ту 
анниви́т аніві́т, -ту 
аннигиляцио́нный анігіляці́йний; а-ное 

излуче́ние анігіляці́йне випромі́нювання 
аннигиля́ция анігіля́ція, -ції 
анни́т ані́т, -ту 
аннулосифона́тный анулосифона́тний;  

а-ные отложе́ния анулосифона́тні ві́дклади 
аннуля́ция (коралла) ануля́ція, -ції 
аноге́нный аноге́нний 
ано́д ано́д, -да 
анодиаге́ны мн. анодіаге́ни, -нів 
ано́дный ано́дний; а-ная батаре́я 

ано́дна батаре́я; а-ная модуля́ция ано́дна 
модуля́ція; а-ная цепь ано́дне ко́ло; а-ное 
сопротивле́ние ано́дний о́пір; а. ко́нтур 
ано́дний ко́нтур; а. преобразова́тель 
ано́дний перетво́рювач 
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анокамптоге́ны мн. анокамптоге́ни, -нів 
анокси́т анокси́т, -ту 
анокси́товый анокси́товий; а. песо́к 

анокси́товий пісо́к 
аномали́т аномаліт́, -ту 
анома́лия анома́лія, -лії; а. воды́ ано-

ма́лія води́; а. Буге́ анома́лія Буге́; а. маг-
нитотеллури́ческого по́ля анома́лія маг-
нітотелури́чного по́ля; а. си́лы тя́жести 
анома́лія си́ли тяжі́ння; а. фа́я анома́лія 
фа́я; биохими́ческая а. біохімі́чна ано-
ма́лія; геоморфологи́ческая а. геоморфо-
логі́чна анома́лія; геофизи́ческая а. геофі-
зи́чна анома́лія; геохими́ческая а. геохі-
мі́чна анома́лія; гидрохими́ческая а. гід-
рохімі́чна анома́лія; гравитацио́нная а. 
гравітаці́йна анома́лія; ири́диевая а. 
іри́дієва анома́лія; испари́тельная а. ви-
парна́ анома́лія; лока́льная а. лока́льна 
(місце́ва) анома́лія; магни́тная а. магні́тна 
анома́лія; манти́йно-плю́мная а. ман-
ті́йно-плю́мна анома́лія; опти́ческая а. 
опти́чна анома́лія; палеомагни́тная а. 
палеомагні́тна анома́лія; региона́льная а. 
регіона́льна анома́лія; электри́ческая а. 
електри́чна анома́лія 

анома́льный, аномали́йный ано-
ма́льний, аномалій́ний; а-ная двухо́сность 
анома́льне (аномалі́йне) двові́сся; а-ная 
диспе́рсия анома́льна (аномалій́на) дис-
пе́рсія; а-ная интерференцио́нная 
окра́ска анома́льне (аномалій́не) інтерфе-
ренці́йне заба́рвлення, анома́льний (ано-
малі́йний) інтерференці́йний ко́лір; а-ная 
концентра́ция анома́льна (аномалі́йна) 
концентра́ція; а-ная нефть анома́льна 
(аномалі́йна) на́фта; а-ная о́бласть ано-
ма́льна (аномалі́йна) о́бласть; а-ная по-
ля́рность анома́льна (аномалій́на) по-
ля́рність; а-ное значе́ние анома́льне (ано-
малі́йне) зна́чення; а-ное пластово́е дав-
ле́ние анома́льний (аномалій́ний) пласто-
ви́й (шарови́й) тиск; а-ное паде́ние ано-
ма́льне (аномалі́йне) паді́ння; а-ное по́ле 
анома́льне (аномалі́йне) по́ле 

аноми́т аномі́т, -ту 
аномодо́нты мн. аномодо́нти, -тів 
аномфало́идный аномфало́їдний 
ано́новые сущ., мн. ано́нові, -вих 
анорганоге́нный анорганоге́нний; а-ная 

поро́да анорганоге́нна поро́да 
анорганоли́т анорганолі́т, -ту 

анори́т анори́т, -ту 
анортиза́ция анортиза́ція, -ції 
анорти́т анорти́т, -ту; ба́риевый а. 

ба́рієвий анорти́т 
анортитисси́т анортитиси́т, -ту 
анортити́т анортити́т, -ту 
анорти́товый анорти́товий; а-вая ла́ва 

анорти́това ла́ва; а-вая поро́да анорти́това 
поро́да; а. андези́т анорти́товий андези́т; 
а. диаба́з анорти́товий діаба́з; а. диори́т 
анорти́товий діори́т 

анорто́з анорто́з, -зу 
анортози́т анортози́т, -ту 
анортокла́з анортокла́з, -зу 
анортоклази́т анортоклази́т, -ту 
анортокла́з-саниди́н анортокла́з-сані-

ди́н, -ну 
анортосиени́т анортосієні́т, -ту 
ано́сма ано́сма, -ми 
аносови́т аносові́т, -ту 
анофори́т анофори́т, -ту 
анса́мбль-вид анса́мбль-вид, -ду 
анса́мбль-род анса́мбль-рід, -ро́ду 
антагони́зм (минералов) антагоні́зм, -му 
антамоки́т антамокі́т, -ту 
антеизоалка́н антеізоалка́н, -ну 
антекли́за антеклі́за, -зи; анаба́рская а. 

анаба́рська антеклі́за 
антекли́ниус антеклі́ніус, -су 
антенна́льный антена́льний; а-ная я́мка 

антена́льна я́мка 
анте́ннула анте́нула, -ли 
анте́нна анте́на, -ни 
антеомо́рфный антеомо́рфний; а-ная 

фа́за антеомо́рфна фа́за 
а́нтер а́нтер, -ра 
антери́дий антери́дій, -дія 
антете́ка антете́ка, -ки, д. и п. -те́ці, р. 

мн. -те́к 
антецеде́нтность антецеде́нтність, -ності, 

т. -ністю 
антецеде́нтный антецеде́нтний; а-ная 

река́ антецеде́нтна рі́чка (ріка́); а. меа́ндр 
антецеде́нтний меа́ндр; а. пото́к антеце-
де́нтний поті́к 

антиастеноли́т антиастенолі́т, -ту 
антиа́том антиа́том, -ма 
антиба́тный антиба́тний 
антибио́з антибіо́з, -зу 
антиверге́нтный антиверге́нтний; а-ная 

скла́дка антиверге́нтна скла́дка 
антиглаукофа́н антиглаукофа́н, -ну 
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антигомоклина́ль антигомокліна́ль, -лі, 
т. -ллю 

антигори́т антигори́т, -ту 
антидро́мный антидро́мний; а-ное раз-

ви́тие релье́фа антидро́мний ро́звиток 
рельє́фу 

антидю́на антидю́на, -ни 
антидю́нный антидю́нний; а-ная фа́за 

антидю́нна фа́за 
антиизото́пия антиізото́пія, -пії 
антиклинали́д антикліналі́д, -ду 
антиклинало́ид антиклінало́їд, -ду 
антиклина́ль антикліна́ль, -лі, т. -ллю; 

асимметри́ческая (асимметри́чная) а. 
асиметри́чна антикліна́ль; возду́шная а. 
пові́тря́на антикліна́ль; втори́чная а. вто-
ри́нна антикліна́ль; двойна́я а. подві́йна 
антикліна́ль; диапи́ровая а. діапі́рова 
антикліна́ль; изоклина́льная а. ізоклі-
на́льна антикліна́ль; килеви́дная а. кіле-
поді́бна антикліна́ль; коро́бчатая а. ко-
ро́бчаста антикліна́ль; коса́я а. ко́са (скіс-
на́, навскі́сна) антикліна́ль; куполови́дная 
(куполообра́зная) а. банеподі́бна (купо-
лоподі́бна) антикліна́ль; лежа́щая а. ле-
жа́ча (зале́гла) антикліна́ль; ло́жная а. 
неспра́вжня антикліна́ль (псевдоантиклі-
на́ль); накло́нная а. похи́ла антикліна́ль; 
нера́звитая а. нерозви́нена (нерозви́нута) 
антикліна́ль; опроки́нутая а. переки́нута 
(переве́рнута, переве́рнена) антикліна́ль; 
перевёрнутая а. переве́рнена (переки́нута, 
переве́рнута) антикліна́ль; пережа́тая а. 
перети́снена (перети́снута) антикліна́ль; 
погружа́ющаяся а. зану́рювана (за-
ну́рювальна) антикліна́ль; поло́гая а. по-
ло́га (поло́жиста, розло́га, розло́жиста, по-
хи́ла) антикліна́ль; попере́чная а. попе-
ре́чна антикліна́ль; проста́я а. про́ста́ анти-
кліна́ль; пряма́я а. пряма́ антикліна́ль; 
развива́ющаяся а. розвива́льна антиклі-
на́ль; региона́льная а. регіона́льна антик-
ліна́ль; сда́вленная а. сти́снена (сти́снута, 
зда́влена) антикліна́ль; симметри́ческая 
(симметри́чная) а. симетри́чна антиклі-
на́ль; сло́жная а. складна́ антикліна́ль; со-
ляна́я а. соляна́ антикліна́ль; сунду́чная а. 
сунду́чна антикліна́ль; ундули́рующая а. 
ундулюва́льна антикліна́ль; фон-
та́новская а. фонта́нівська антикліна́ль 

антиклина́льный антикліна́льний; а-ная 
гора́ антикліна́льна гора́; а-ная доли́на 

антикліна́льна доли́на; а-ная за́лежь ан-
тикліна́льний по́клад; а-ная зо́на антиклі-
на́льна зо́на; а-ная ли́ния антикліна́льна 
лі́нія; а-ная ось антикліна́льна вісь; а-ная 
скла́дка антикліна́льна скла́дка; а-ная 
тео́рия антикліна́льна тео́рія; а-ное 
взду́тие антикліна́льне здуття́ (здима́ння, 
випира́ння); а-ное седло́ антикліна́льне 
сідло́; а. вы́ступ антикліна́льний ви́ступ; 
а. гре́бень (гре́бень антиклина́ли) анти-
кліна́льний гре́бінь (гре́бінь антикліна́лі); 
а. замо́к антикліна́льний замо́к; а. изги́б 
антикліна́льний ви́гин (згин); а. ку́пол ан-
тикліна́льна ба́ня (антикліна́льний ку́пол); 
а. надви́г антикліна́льний на́сув; а. нос 
антикліна́льний ніс; а. переги́б антиклі-
на́льний переги́н; а. плуто́н антиклі-
на́льний плуто́н; а. сброс антикліна́льний 
скид; а. хребе́т антикліна́льний хребе́т 

антиклино́риевый антикліно́рієвий;  
а-вая зо́на антикліно́рієва зо́на 

антиклино́рий антикліно́рій, -рію; вееро-
обра́зный а. віялоподі́бний антикліно́рій; 
вне́шний а. зо́внішній антикліно́рій;  
норма́льный а. норма́льний антикліно́рій;  
обра́тный а. зворо́тний антикліно́рій;  
форо́сский а. форо́ський антикліно́рій 

антикоррозио́нный антикорозі́йний;  
а-ная защи́та антикорозі́йний за́хист;  
а-ная сто́йкость антикорозі́йна сті́йкість 
(мі́цність); а-ное покры́тие антикорозі́йне 
покриття́ 

анти́лия анти́лія, -лії 
антилоги́ческий (о полюсе) антило-

гі́чний; а. по́люс антилогі́чний по́люс 
анти́льский анти́льський; а-кая фа́за 

анти́льська фа́за 
антимонарсе́н антимонарсе́н, -ну 
антимона́т антимона́т, -ту 
антимони́ды мн. антимоні́ди, -дів 
антимо́ний антимо́ній, -нію 
антимони́т антимоні́т, -ту 
антимони́товый антимоні́товий; а-вая 

звезда́ антимоні́това зі́рка 
антимонофилли́т антимонофілі́т, -ту 
антимонпирсеи́т антимонпирсеї́т, -ту 
антимонфальэ́рц антимонфалье́рц, -цу 
антино́мия антино́мія, -мії 
антипасса́т антипаса́т, -ту 
антипегмати́т антипегмати́т, -ту 
антипенультима́тный антипенульти-

ма́тний; а-ное межледнико́вье антипенуль-
тима́тне міжльодовикі́в'я 
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антиперти́т антиперти́т, -ту 
антипироге́ны мн. антипіроге́ни, -нів 
антиплика́тный антипліка́тний 
антипневматоге́нный антипневмато-

ге́нний 
антипневмато́лиз антипневмато́ліз, -зу 
антипо́д антипо́д, -да; а. эпице́нтра ан-

типо́д епіце́нтру 
антиседиментацио́нный антиседимен-

таці́йний; а-ная фа́ция антиседимента-
ці́йна фа́ція 

антисейсми́ческий антисейсмі́чний; а-кие 
постро́йки антисейсмі́чні буді́влі (будо́ви) 

антисимметриза́ция антисиметриза́ція, -ції 
антисимметри́ческий антисиметри́чний 
антисимме́три́я антисиметрі́я, -рі́ї 
антисифона́льный антисифона́льний 
антисифо́нный антисифо́нний; а-ная 

ло́пасть антисифо́нна ло́пать 
антискеле́тный антискеле́тний; а-ная 

фо́рма антискеле́тна фо́рма 
антискеле́т антискеле́т, -та; крис-

талли́ческий а. кристалі́чний антискеле́т 
антиспира́льный антиспіра́льний; а-ное 

направле́ние антиспіра́льний на́прямок; 
а. си́нус антиспіра́льний си́нус 

антистре́сс-минера́лы мн. антистре́с-
мінера́ли, -лів 

антистре́ссовый антистре́совий; а. ми-
нера́л антистре́совий мінера́л 

антите́за антите́за, -зи 
антитети́ческий антитети́чний; а. сброс 

антитети́чний скид 
антитро́ха антитро́ха, -хи, д. и п. -ро́сі 
антифермента́тор антифермента́тор, -ра 
антиферромагне́тик антиферомагне́тик, -ка 
антифрикцио́нный антифрикці́йний; 

а. мета́лл антифрикці́йний мета́л 
антихло́р антихло́р, -ру 
антице́нтр антице́нтр, -ру 
антицикло́н антицикло́н, -ну; Азо́рский а. 

Азо́рський антицикло́н 
антиципа́ция антиципа́ція, -ції 
античасти́ца антича́стка, -ки, д. и п. -тці, 

мн. антича́стки́, антича́сто́к; античасти́нка, 
-ки, д. и п. -нці 

антиэлеме́нт антиелеме́нт, -та 
антиэляпси́нговый антиеляпси́нговий; 

а. фильтр антиеляпси́нговий фільтр 
антиэпице́нтр антиепіце́нтр, -ру 
антлери́т антлери́т, -ту 
антогене́з антогене́з, -зу 

антоди́т антоди́т, -ту 
антозони́т антозоні́т, -ту 
антонии́т антонії́т, -ту 
анто́новский анто́нівський; а-кая сви́та 

анто́нівська сві́та 
антофагасти́т антофагасти́т, -ту 
антофилли́т антофілі́т, -ту 
антофилли́т-асбе́ст антофілі́т-азбе́ст, -ту 
антофилли́товый антофілі́товий 
антохрои́т антохрої́т, -ту 
антоцони́т антоцоні́т, -ту 
антрако́з антрако́з, -зу 
антракоксе́н антракоксе́н, -ну 
антраколи́т антраколі́т, -ту 
антраколитиза́ция антраколітиза́ція, -ції 
антраколи́товый антраколі́товий; а-вая 

сви́та антраколі́това сві́та; а-вая систе́ма 
антраколі́това систе́ма 

антракони́т антраконі́т, -ту 
антракоте́рии мн. антракоте́рії, -рій 
антра́кс антра́кс, -су 
антраксило́н антраксило́н, -ну 
антраксоли́т антраксолі́т, -ту 
антраце́н антраце́н, -ну 
антраци́т антраци́т, -ту; высокоугле-

ро́дистый а. високовуглеце́вий антраци́т; 
газогенера́торный а. газогенера́торний 
антраци́т; иску́сственный а. шту́чний 
антраци́т; лите́йный а. лива́рний антра-
ци́т; терми́ческий а. термі́чний антраци́т 

антрацитиза́ция антрацитиза́ція, -ції 
антраци́товый антраци́товий; а-вая 

ша́хта антраци́това ша́хта; а. бассе́йн 
антраци́товий басе́йн; а. оре́шек антра-
ци́товий горі́шок; а. райо́н антраци́товий 
райо́н; а. рудни́к антраци́товий рудни́к; 
а. у́голь антраци́тове ву́гі́лля; а. штыб 
антраци́товий штиб 

антримоли́т антримолі́т, -ту 
антриэ́ны мн. антріе́ни, -ріе́н 
антро́н антро́н, -ну 
антропи́ческий антропі́чний 
антропобиоцено́з антропобіоцено́з, -зу 
антропоге́н антропоге́н, -ну 
антропогене́з антропогене́з, -зу 
антропоге́нный антропоге́нний; а-ная 

денуда́ция антропоге́нна денуда́ція; а-ное 
вещество́ антропоге́нна речовина́; а-ное 
возде́йствие антропоге́нний вплив (антро-
поге́нна ді́я); а-ное загрязне́ние антропо-
ге́нне забру́днення; а-ные запа́сы антро-
поге́нні запа́си; а. релье́ф антропоге́нний 
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рельє́ф; а. фа́ктор антропоге́нний фа́ктор 
(чи́нник) 

антропогеоцено́з антропогеоцено́з, -зу 
антропозо́й антропозо́й, -зо́ю 
антропозо́йский антропозо́йський 
антропо́ид антропо́їд, -да 
антрополо́гия антрополо́гія, -гії 
антропоморфи́зм антропоморфі́зм, -му 
антропомо́рфный антропомо́рфний; а-ная 

обезья́на антропомо́рфна ма́впа 
антропосисте́ма антропосисте́ма, -ми 
антропосфе́ра антропосфе́ра, -ри 
антропоценоло́гия антропоценоло́гія, -гії 
а́нтский а́нтський; а. горизо́нт а́нтський 

горизо́нт 
антсохи́т антсохі́т, -ту 
антуани́т антуані́т, -ту 
анхелли́т анхелі́т, -ту 
анхикомпенси́рованный анхікомпен-

со́ваний; а. метасомати́т анхікомпен-
со́ваний метасомати́т 

анхитекти́ческий анхітекти́чний 
анхикристалли́ческий анхікристалі́чний 
анхиметаморфи́зм анхіметаморфі́зм, -му 
анхимономинера́льный анхімономіне-

ра́льний; а-ная поро́да анхімономіне-
ра́льна поро́да 

анхиэвтекти́ческий анхіевтекти́чний;  
а-кая поро́да анхіевтекти́чна поро́да 

анцестра́льный анцестра́льний; а-ная 
фо́рма анцестра́льна фо́рма 

анци́ловый анци́ловий; а-вая гли́на ан-
ци́лова гли́на; а-вое о́зеро анци́лове о́зеро 

анцилопегма́тный анцилопегма́тний 
анцилоцера́совый анцилоцера́совий 
аншди́ф аншди́ф, -фа 
а́ншли́ф а́ншлі́ф, -фу 
апальхра́ун апальхра́ун, -на 
апанеи́т апанеї́т, -ту 
апатели́т апателі́т, -ту 
апатемии́д апатемії́д, -ду 
апати́т апати́т, -ту; земли́стый а. зем-

ли́стий апати́т; ма́рганцевый а. ма́рган-
це́вий (манга́новий) апати́т; медьсодер-
жа́щий а. мідевмі́сний апати́т; морско́й а. 
морськи́й апати́т; фто́ристый а. фто́ристий 
апати́т; хло́ристый а. хло́ристий апати́т; 
це́риевый а. це́рієвий апати́т 

апати́товый апати́товий; а. якупиран-
ги́т апати́товий якупірангі́т 

апатитоли́т апатитолі́т, -ту 
апачи́т апачи́т, -ту 

апвелли́нг апвелі́нг, -гу 
апджони́т, апиони́т, апьони́т апджоні́т, 

-ту, апіоні́т, -ту (ма́рганце́ві квасці́) 
а́пекс а́пекс, -са 
апеннини́т апеніні́т, -ту 
апериоди́ческий аперіоди́чний; а. галь-

вано́метр аперіоди́чний гальвано́метр; 
а. ма́ятник аперіоди́чний ма́ятник; а-кое 
затуха́ние аперіоди́чне загаса́ння (зга-
са́ння, затуха́ння) 

апериоди́чность аперіоди́чність, -ності, 
т. -ністю 

аперту́ра аперту́ра, -ри; апика́льная а. 
апіка́льна аперту́ра; бокова́я а. бічна́ (бо-
кова́) аперту́ра; голосто́мная а. голос-
то́мна аперту́ра; доба́вочная а. додатко́ва 
аперту́ра; древообра́зная (древови́дная) а. 
деревоподі́бна аперту́ра; звездови́дная 
(звездообра́зная) аперту́ра зіркоподі́бна 
аперту́ра; кру́глая а. кру́гла аперту́ра; 
латера́льная а. латера́льна аперту́ра;  
лучи́стая а. промени́ста аперту́ра;  
маку́шечная а. верше́чкова (верхі́вкова) 
аперту́ра; петлеви́дная а. петлеподі́бна 
аперту́ра; проста́я а. про́ста́ аперту́ра; 
расши́ренная а. розши́рена аперту́ра; 
сжа́тая а. сти́снена (сти́снута) аперту́ра; 
си́товая (ситови́дная) а. си́това (ситопо-
ді́бна) аперту́ра; сифоносто́мная а. сифо-
носто́мна аперту́ра; сло́жная а. складна́ 
аперту́ра; стя́нутая а. стя́гнена (стя́гнута) 
аперту́ра; термина́льная а. терміна́льна 
аперту́ра; треуго́льная а. трику́тна апер-
ту́ра; удлинённая а. подо́вжена 
(здо́вжена, ви́довжена) аперту́ра; щеле-
ви́дная а. щілиноподі́бна аперту́ра 

аперту́рный аперту́рний; а-ная игла́ 
аперту́рна го́лка; а-ная ка́мерка апер-
ту́рна комі́рка; а-ная ло́пасть аперту́рна 
ло́пать; а-ная пове́рхность аперту́рна 
пове́рхня; а-ное по́ле аперту́рне по́ле; 
а. прут аперту́рний прут; а. зуб аперту́рний 
зуб; а. коне́ц аперту́рний кіне́ць; а. край 
аперту́рний край; а. шип аперту́рний шип 

апика́льный апіка́льний; а-ная апер-
ту́ра апіка́льна аперту́ра; а-ная ли́ния 
апіка́льна лі́нія; а-ная перфора́ция апі-
ка́льна перфора́ція; а-ная пове́рхность 
апіка́льна пове́рхня; а-ная систе́ма апі-
ка́льна систе́ма; а. аппара́т апіка́льний 
апара́т; а. диск апіка́льний диск; а. у́гол 
апіка́льний кут 
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аплана́тный аплана́тний; а-ная по-
ве́рхность аплана́тна пове́рхня 

апланоспо́ра апланоспо́ра, -ри 
аплика́та апліка́та, -ти 
апли́т аплі́т, -ту; плагиокла́зовый а. 

плагіокла́зовий аплі́т; сиени́товый а. сіє-
ні́товий аплі́т 

аплитови́дный аплітоподі́бний; а. фойяи́т 
аплітоподі́бний фойяї́т 

апли́товый аплі́товий; а-вая структу́ра 
аплі́това структу́ра; а-вая тексту́ра  
аплі́това тексту́ра 

аплови́т аплові́т, -ту 
аплограни́т аплограні́т, -ту 
аплодиори́т аплодіори́т, -ту 
апло́м апло́м, -му 
апоанальци́м апоанальци́м, -му 
апобаза́льт апобаза́льт, -ту 
апобиосфе́ра апобіосфе́ра, -ри 
апогала́ктий апогала́ктій, -тію 
апога́мия апога́мія, -мії 
апоге́й апоге́й, -ге́ю 
апограни́т апограні́т, -ту 
апогри́т апогри́т, -ту 
аподема́льный аподема́льний 
аподе́мы мн. аподе́ми, -де́м 
аподиаба́з аподіаба́з, -зу 
аподиагене́з аподіагене́з, -зу 
аподиза́ция аподиза́ція, -ції 
аподикти́ческий аподикти́чний 
аподуни́т аподуні́т, -ту 
аподуни́товый аподуні́товий 
апока́льпиум апока́льпіум, -му 
апокатагене́з апокатагене́з, -зу 
апокератоспили́т апокератоспілі́т, -ту 
апокератофи́р апокератофі́р, -ру 
апомагмати́ческий апомагмати́чний;  

а-кая поро́да апомагмати́чна поро́да;  
а-кое месторожде́ние апомагмати́чне 
родо́вище 

апометагене́з апометагене́з, -зу 
апоми́ксис апомі́ксис, -су 
апомо́рфия апомо́рфія, -фії 
апоперидоти́товый апоперидоти́товий 
апопесча́ник апопіскови́к, -ку́ 
апопи́ла апопі́ла, -ли 
апопо́ра апопо́ра, -ри 
апопо́риум апопо́ріум, -му 
апопорфи́р апопорфір́, -ру 
апорфири́т апорфіри́т, -ту 
апориоли́т апоріолі́т, -ту 

апоседиментоге́нный апоседиментоге́н-
ний; а-ная поро́да апоседиментоге́нна порода 

апосилика́тный апосиліка́тний; а. скарн 
апосиліка́тний скарн 

апоспилли́т апоспілі́т, -ту 
апостерио́рный апостеріо́рний; а-ная 

вероя́тность апостеріо́рна ймові́рність 
(імові́рність) 

апо́том апо́том, -ма 
апотуроти́ческий апотуроти́чний 
апотуффи́т апотуфі́т, -ту 
апофи́за апофі́за, -зи 
апофилли́т апофілі́т, -ту 
апоце́та апоце́та, -ти 
аппала́чский аппала́чський; А-кая геосин-

клина́ль Аппала́чська геосинкліна́ль; а-кая 
скла́дчатость аппала́чська складча́стість 

аппара́т апара́т, -та; апика́льный а. апі-
ка́льний апара́т; вулкани́ческий а. вулка-
ні́чний апара́т; загру́зочный а. заван-
та́жувальний апара́т; замо́чный а. зам-
ко́вий апара́т; интерсепта́льный а. інтер-
септа́льний апара́т; конденсацио́нный а. 
конденсаці́йний апара́т; рудопромы́воч-
ный а. рудопромивни́й (рудопромива́ль-
ний) апара́т; септа́льный а. септа́льний 
апара́т; титрова́льный а. титрува́льний 
апара́т; челюстно́й а. ще́лепний (ще́лепо-
вий) апара́т; электросва́рочный а. елек-
трозва́рювальний апара́т; эмбриона́льный а. 
ембріона́льний апара́т 

аппендикуля́рный апендикуля́рний 
аппиани́т апіані́т, -ту 
апплели́т аплелі́т, -ту 
аппроксима́ция апроксима́ція, -ції 
априо́рный апріо́рний; а-ная вероя́тность 

апріо́рна ймові́рність (імові́рність) 
апроба́ция апроба́ція, -ції 
апро́ны мн. апро́ни, -ро́н 
апсакли́нный апсаклі́нний; а-ная аре́а 

(аре́я) апсаклі́нна аре́а (аре́я) 
апт апт, -ту 
а́птский а́птський; а́. я́рус а́птський я́рус 
апуани́т апуані́т, -ту 
апшеро́н апшеро́н, -ну 
апшеро́нский апшеро́нський; а. я́рус 

апшеро́нський я́рус 
апши́нский апши́нський; а-кая се́рия 

апши́нська се́рія 
арабе́сковый арабе́сковий; а-вая струк-

ту́ра арабе́скова структу́ра 
арагони́т арагоні́т, -ту 
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арагони́товый арагоні́товий; а. двойни́к 
арагоні́товий двійни́к; а. зако́н двойнико-
ва́ния арагоні́товий зако́н двійникува́ння; 
а. известня́к арагоні́товий вапня́к 

араготи́т араготи́т, -ту 
аракаваи́т аракаваї́т, -ту 
ара́льский ара́льський; а-кая сви́та 

ара́льска сві́та; а-кие слои́ ара́льскі шари́; 
а. горизо́нт ара́льський горизо́нт 

арамайои́т арамайої́т, -ту 
арандизи́т арандизи́т, -ту 
арапахи́т арапахі́т, -ту 
араука́нский араука́нський; а-кая 

скла́дчатость араука́нська складча́стість 
араука́риевые сущ., мн. араука́рієві, -вих 
араука́риевый араука́рієвий; а-вое 

строе́ние араука́рієва будо́ва; а. тип 
строе́ния араука́рієвий тип будо́ви 

араукари́товый араукари́товий; а-вая 
сви́та араукари́това світ́а 

араукари́ты мн. араукари́ти, -тів 
араукаро́идный араукаро́їдний; а-ные 

по́ры араукаро́їдні по́ри 
арахно́идный арахно́їдний 
арахноло́гия арахноло́гія, -гії 
арахномо́рфы мн. арахномо́рфи, -мо́рф 
арбауко́идный арбауко́їдний 
арбацио́идный арбаціо́їдний; а-ная 

пласти́нка арбаціо́їдна пласти́нка 
арболи́т арболі́т, -ту 
аргенти́н аргенти́н, -ну 
аргенти́т аргенти́т, -ту 
аргентовисмути́т аргентобісмути́т, -ту, 

аргентовісмути́т, -ту 
аргентоме́трия аргентоме́трія, -рії 
аргентопири́т аргентопіри́т, -ту 
аргентоярози́т аргентоярози́т, -ту 
аргилла́н аргіла́н, -ну 
аргиллиза́ция аргіліза́ція, -ції 
аргиллизи́т аргілізи́т, -ту 
аргилли́т аргілі́т, -ту 
аргиллитиза́ция аргілітиза́ція, -ції 
аргиллитизи́ровать[ся] аргілітизува́ти[ся], 

-зу́є[ться] 
аргилли́товый аргілі́товий; а-вая куль-

ту́ра аргілі́това культу́ра; а-вая структу́ра 
аргілі́това структу́ра; а-вая форма́ция  
аргілі́това форма́ція; а. кату́н аргілі́товий 
кату́н; а. сла́нец аргілі́товий сла́нець 

аргилло́ид аргіло́їд, -ду 
аргиллоли́т аргілолі́т, -ту 
аргиллофи́р аргілофі́р, -ру 

аргиллюти́н аргілюти́н, -ну 
арги́ль аргі́ль, -лю, т. -лем 
аргини́н аргіні́н, -ну 
аргири́т аргіри́т, -ту 
аргироди́т аргіроди́т, -ту 
аргиро́за аргіро́за, -зи 
аргиропири́т аргіропіри́т, -ту 
аргита́н аргіта́н, -ну 
арго́в арго́в, -ву 
аргови́йский аргові́йський; а. я́рус ар-

гові́йський я́рус 
арго́н арго́н, -ну; адсорби́рованный а. ад-

сорбо́ваний арго́н; атмосфе́рный а. атмо-
сфе́рний арго́н; возду́шный а. пові́тря́ний 
арго́н; избы́точный а. надлишко́вий арго́н; 
радиоге́нный а. радіоге́нний арго́н 

арго́новый арго́новий; а. ме́тод ар-
го́новий ме́тод 

арда́товский арда́тівський; а-кие слои́ 
арда́тівські шари́  

ардеали́т ардеалі́т, -ту 
арденни́т ардені́т, -ту 
арде́ннский арде́нський; а-кая фа́за 

скла́дчатости арде́нська фа́за склад-
ча́стості 

ардили́т ардилі́т, -ту 
ардмори́т ардмори́т, -ту 
ардуини́т ардуїні́т, -ту 
аре́а, аре́я аре́а, аре́ї, аре́я, аре́ї; ана-

кли́нная а. анаклі́нна аре́а (аре́я); апсак-
ли́нная а. апсаклі́нна аре́а (аре́я); за́дняя а. 
за́дня аре́а (аре́я); замо́чная а. замко́ва 
аре́а (аре́я); кардина́льная а. кардина́льна 
аре́а (аре́я); катакли́нная а. катаклі́нна 
аре́а (аре́я); краева́я а. крайова́ аре́а 
(аре́я); латера́льная а. латера́льна аре́а 
(аре́я); лине́йная а. ліні́йна аре́а (аре́я); 
ло́жная а. неспра́вжня аре́а (аре́я); орто-
кли́нная а. ортоклі́нна аре́а (аре́я); 
свя́зочная а. зв'я́зкова аре́а (аре́я); фрон-
та́льная а. фронта́льна аре́а (аре́я) 

ареа́л ареа́л, -лу; биографи́ческий а. біо-
графі́чний ареа́л; гомоге́нный а. гомо-
ге́нний ареа́л; дизъюнкти́вный а. диз'юнк-
ти́вний ареа́л; объёмный а. об'є́мний 
ареа́л; островно́й а. острівни́й ареа́л; по-
лито́пный а. політо́пний ареа́л; сплош-
но́й а. суці́льний ареа́л; структу́ра а-ла 
структу́ра ареа́лу 

ареалове́дение ареалозна́вство, -ва 
ареа́ло-генети́ческий ареа́ло-генети́чний; 

а.-г. при́нцип ареа́ло-генети́чний при́нцип 
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ареалоло́гия ареалоло́гія, -гії 
ареа́л-тип ареа́л-тип, -пу 
ареа́льный ареа́льний; а-ное извер-

же́ние ареа́льне ви́верження; а-ное 
излия́ние ареа́льний ви́лив; а-ное интру-
зи́вное те́ло ареа́льне інтрузи́вне ті́ло;  
а-ное у́стье ареа́льне ги́рло; а. вулкани́зм 
ареа́льний вулкані́зм; а. стратоти́п 
ареа́льний стратоти́п 

аре́на аре́на, -ни; геоморфологи́ческая а. 
геоморфологіч́на аре́на 

арендали́т арендалі́т, -ту 
арени́г арені́г, -гу 
арени́гский арені́зький; а. я́рус аре-

ні́зький я́рус 
арени́т арені́т, -ту 
ареноалеври́товый ареноалеври́товий;  

а-вая структу́ра ареноалеври́това структу́ра 
аренопилли́товый аренопілі́товий; а-вая 

структу́ра аренопілі́това структу́ра 
ареогра́фия ареогра́фія, -фії 
арео́ла арео́ла, -ли; погружённая а. за-

ну́рена арео́ла 
ареоло́гия ареоло́гія, -гії 
ареоля́рный ареоля́рний; а-ная по́ра 

ареоля́рна по́ра 
арео́метр арео́метр, -ра 
ареометри́ческий ареометри́чний 
арзеи́т арзеї́т, -ту 
ари́д ари́д, -ду 
ари́дный ари́дний; а-ная зо́на ари́дна 

зо́на; а-ная ме́стность ари́дна місце́вість; 
а-ная о́бласть ари́дна о́бласть; а-ная пус-
ты́ня ари́дна пусте́ля; а-ные зе́мли ари́дні 
зе́млі; а. кли́мат ари́дний клі́мат; а. цикл 
эро́зии ари́дний цикл еро́зії 

аридоли́т аридолі́т, -ту 
аридоме́р аридомі́р, -ра 
ариежи́т арієжи́т, -ту 
аризони́т аризоні́т, -ту 
аристогене́з аристогене́з, -зу 
аристоге́ны мн. аристоге́ни, -нів 
ари́т ари́т, -ту 
а́рка а́рка, -ки, д. и п. а́рці, р. мн. а́рок; 

септа́льная а́. септа́льна а́рка 
арканза́сский арканза́ський; а-кие слои́ 

арканза́ські шари́; а. ка́мень арканза́ський 
ка́мінь 

арканзи́т арканзи́т, -ту 
аркани́т аркані́т, -ту 
арква́ты мн. арква́ти, -ва́т 
арквери́т арквери́т, -ту 

арки́т аркі́т, -ту 
аркови́дный, аркообра́зный аркопо-

ді́бний; а-ная да́йка аркоподі́бна да́йка 
аркогене́з аркогене́з, -зу 
арко́з арко́з, -зу 
аркози́т аркози́т, -ту 
арко́зовый арко́зовий; а-вая ва́кка 

арко́зова ва́ка; а. гнейс арко́зовий гнейс; а. 
песо́к арко́зовий пісо́к; а. псамми́т 
арко́зовий псамі́т; а. псаммитоли́т 
арко́зовий псамітолі́т 

аркото́мный аркото́мний 
аркти́ческий аркти́чний; а-кая де-

пре́ссия аркти́чна депре́сія; а-кая зо́на 
аркти́чна зо́на; а-кая сви́та аркти́чна 
сві́та; а-кая се́рия поро́д аркти́чна се́рія 
порі́д; а-кая ту́ндра аркти́чна ту́ндра;  
а-кая фа́за аркти́чна фа́за; а. палеобассе́йн 
аркти́чний палеобасе́йн; а. парадо́кс  
аркти́чний парадо́кс; а. ряд поро́д арк-
ти́чний ряд порі́д; а. склон аркти́чний 
схил; а. фронт аркти́чний фронт 

арктоге́йский арктоге́йський 
арктокарбо́новый арктокарбо́новий;  

а-вая фло́ра арктокарбо́нова фло́ра 
арктотрети́чный арктотрети́нний; а-ная 

фло́ра арктотрети́нна фло́ра 
аркубиси́т аркубіси́т, -ту 
армави́рский армаві́рський; а-кая 

сви́та армаві́рська сві́та 
арма́н арма́н, -ну 
арманги́т армангі́т, -ту 
армату́ра армату́ра, -ри; запо́рная а.  

запірна́ армату́ра; у́стьевая (устьева́я) а. 
устєва́ армату́ра; фонта́нная а. фонта́нна 
армату́ра 

армаэли́нский армаелі́нський; а. гори-
зо́нт армаелі́нський горизо́нт 

армени́т вірмені́т, -ту (вірме́нський 
ка́мінь) 

арми́рование армува́ння 
арми́рованный армо́ваний; а-ная ко-

ро́нка армо́вана коро́нка 
армолколи́т армолколі́т, -ту 
арморика́нский арморика́нський; а-кая 

скла́дчатость арморика́нська складча́стість 
армстронги́т армстронгі́т, -ту 
армя́нский вірме́нський; а. ка́мень вір-

ме́нський ка́мінь 
арнили́т арнілі́т, -ту 
арогене́з арогене́з, -зу 
аро́лиум аро́ліум, -му 
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ароматиза́ция ароматиза́ція, -ції; а. не́фти 
ароматиза́ція на́фти 

аромати́т аромати́т, -ту 
аромати́ческий аромати́чний; а-кая нефть 

аромати́чна на́фта; а. углеводоро́д арома-
ти́чний вуглево́день; а-кое ядро́ арома-
ти́чне ядро́ 

аромати́чность аромати́чність, -ності, 
т. -ністю 

ароми́т аромі́т, -ту 
аромо́рфный аромо́рфний; а-ная эво-

лю́ция аромо́рфна еволю́ція 
ароморфо́з ароморфо́з, -зу 
а́рочный а́рковий, а́рочний; а-ная крепь 

а́ркове (а́рочне) крі́плення; а-ная плас-
ти́нка а́ркова (а́рочна) пласти́нка 

аррени́т арені́т, -ту 
аррети́р арети́р, -ра 
аррети́рный арети́рний; а-ное устро́й-

ство арети́рний при́стрій 
арро́йо аро́йо (нескл.) 
аррояди́т арояди́т, -ту 
арса́н арса́н, -ну 
арсена́л арсена́л, -лу 
арсена́т арсена́т, -ту; а. ка́льция арсена́т 

ка́льцію; во́дный а. во́дний арсена́т; де-
ревяни́стый а. дерев'яни́стий арсена́т 

арсени́д арсені́д, -ду; а. желе́за арсені́д 
залі́за 

арсени́кис арсені́кіс, -су 
арсениоарденни́т, арсеноарденни́т ар-

сеніоардені́т, -ту, арсеноардені́т, -ту 
арсениоплеи́т, арсеноплеи́т арсеніоп-

леї́т, -ту, арсеноплеї́т, -ту 
арсениосидери́т, арсеносидери́т арсені-

осидери́т, -ту, арсеносидери́т, -ту 
арсени́т арсені́т, -ту 
арсенобисми́т арсенобісмі́т, -ту 
арсеновисми́т арсеновісмі́т, -ту 
арсе́новый арсе́новий; а-вая сурьма́  

арсе́нова сурма́ 
арсеноклази́т арсеноклази́т, -ту 
арсеноко́бальт арсеноко́бальт, -ту 
арсенолампри́т арсенолампри́т, -ту 
арсеноли́т арсенолі́т, -ту 
арсенолладини́т арсеноладині́т, -ту 
арсеномаркази́т арсеномаркази́т, -ту 
арсенопири́т арсенопіри́т, -ту 
арсеносульвани́т арсеносульвані́т, -ту 
арсенофальэ́рц арсенофалье́рц, -цу 
арсеноферри́т арсенофери́т, -ту 
арсенполибази́т арсенполібази́т, -ту 

арсенструви́т арсенструві́т, -ту 
арсенсульвани́т арсенсульвані́т, -ту 
арсенсульфури́т арсенсульфури́т, -ту 
арсиге́ны мн. арсиге́ни, -нів 
а́рский а́рський; а́. я́рус а́рський я́рус 
арсои́т арсої́т, -ту 
артезиа́нский артезіа́нський; а-кая вода́ 

артезіа́нська вода́; а-кая пло́щадь артезі-
а́нська пло́ща; а-кая сква́жина артезіа́н-
ська свердлови́на; а. бассе́йн артезіа́нський 
басе́йн; а. вы́ход воды́ артезіа́нський ви́хід 
води́; а. горизо́нт артезіа́нський горизо́нт; 
а. исто́чник артезіа́нське джерело́; а. ко-
ло́дец артезіа́нський коло́дязь; а. напо́р 
артезіа́нський напі́р; а. склон арте-
зіа́нський схил 

артериа́льный артеріа́льний; а. ко́нус 
артеріа́льний ко́нус 

артери́т артери́т, -ту 
артефа́кт артефа́кт, -ту 
артизи́н артизи́н, -ну 
арти́зии мн. арти́зії, -зій 
артини́т артині́т, -ту 
арти́нский арти́нський; а-кие морски́е 

отложе́ния арти́нські морські́ ві́дклади; 
а. я́рус арти́нський я́рус 

артмори́т артмори́т, -ту 
артроди́ры мн. артроди́ри, -ди́р 
артроли́т артролі́т, -ту 
артроподоцено́з артроподоцено́з, -зу 
артропо́ды мн. артропо́ди, -по́д 
артроспо́ра артроспо́ра, -ри 
артури́т артури́т, -ту 
арфведсони́т арфведсоні́т, -ту 
арфведсони́товый арфведсоні́товий; 

а. грани́т арфведсоні́товий грані́т 
архаи́ческий архаї́чний 
архаллакси́с архалакси́с, -су 
архантро́п архантро́п, -пу 
архебакте́рии мн. архебакте́рії, -рій 
архегониа́льный архегоніа́льний; а-ная 

ка́мера архегоніа́льна ка́мера 
архегониа́т архегоніа́т, -та 
архего́ний архего́ній, -нію 
архедикти́т архедикти́т, -ту 
архедиктио́н архедиктіо́н, -ну 
археи́ды мн. археї́ди, -хеї́д 
архе́й архе́й, -хе́ю 
архе́йский архе́йський; а-кая гру́ппа 

архе́йська гру́па; а-кая скла́дчатость 
архе́йська складча́стість; а-кая э́ра ар-
хе́йська е́ра; а. акро́н архе́йський акро́н 
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археоза́вры мн. археоза́ври, -рів 
археозо́й археозо́й, -зо́ю 
археозо́йский археозо́йський; а-кая э́ра 

археозо́йська е́ра 
археологи́ческий археологі́чний; а-кая 

эпо́ха археологі́чна епо́ха 
археомагмати́зм археомагмати́зм, -му 
археомо́рфный археомо́рфний 
археопте́рикс археопте́рикс, -са 
археопте́риксовый археопте́риксовий; 

а-вая фло́ра археопте́риксова фло́ра 
архео́рнис архео́рніс, -са 
археоте́ка археоте́ка, -ки, д. и п. -те́ці, р. 

мн. -те́к 
археофи́т археофі́т, -та 
археоциа́т археоціа́т, -та 
археоци́т археоци́т, -та 
археспо́рий археспо́рій, -рію 
архети́п архети́п, -пу 
архибо́лис архібо́ліс, -са 
архи́вный архі́вний; а-ная па́мять  

архі́вна па́м'ять 
архипела́г архіпела́г, -гу, п. (в) -зі и -гу; 

вулкани́ческий а. вулкані́чний архіпела́г 
архистратиграфи́ческий архістрати-

графі́чний; а-кая гру́ппа архістратигра-
фі́чна гру́па 

архите́ка архіте́ка, -ки, д. и п. -те́ці, 
р. мн. -те́к 

архитекто́ника архітекто́ніка, -ки, д. и п. 
-ніці 

архитектони́ческий архітектоні́чний 
архитекту́ра архітекту́ра, -ри; морфоло-

ги́ческая а. морфологі́чна архітекту́ра 
архитекту́рный архітекту́рний; а-ная 

террако́та архітекту́рна терако́та 
архоза́вр архоза́вр, -ра 
архоли́товый архолі́товий 
архометаморфи́зм архометаморфі́зм, -му 
арцруни́т арцруні́т, -ту 
арчери́т арчери́т, -ту 
арша́н арша́н, -на 
аршинови́т аршинові́т, -ту 
ары́к ари́к, -ка 
асафи́ды мн. асафі́ди, -фі́д 
асбекаси́т азбекаси́т, -ту 
асбе́ст азбе́ст, -ту; актиноли́товый а. 

актинолі́товий азбе́ст; амфибо́ловый а. 
амфібо́ловий азбе́ст; голубо́й а. блаки́тний 
(голуби́й) азбе́ст; перели́вчатый а. пере-
ли́вчастий (переливни́й) азбе́ст; плати-
ни́рованный а. платино́ваний азбе́ст; 

попере́чно-волокни́стый а. попере́чно-
волокни́стий (попере́чно-волокнува́тий) 
азбе́ст; продо́льно-волокни́стый а. поз-
до́вжньо-волокни́стий (поздо́вжньо-
волокнува́тий) азбе́ст; пу́танно-волокни́с-
тый а. плу́тано-волокни́стий (плу́тано-
волокнува́тий) азбе́ст; пылеви́дный а. 
пилоподі́бний (пилува́тий, порохопо-
ді́бний, порохува́тий) азбе́ст; роговооб-
ма́нковый а. роговообма́нковий азбе́ст; 
си́ний а. си́ній азбе́ст; тигро́вый а. 
ти́гровий азбе́ст; хризоти́ловый а. хризо-
ти́ловий азбе́ст 

асбе́стовый азбе́стовий; а-вая бума́га 
азбе́стовий папі́р; а-вая ва́та азбе́стова 
ва́та; а-вая се́тка азбе́стова сі́тка; а-вая 
ткань азбе́стова ткани́на; а-вое трёпаное 
волокно́ азбе́стове ті́пане волокно́; а-вое 
фильтрова́льное волокно́ азбе́стове  
фільтрува́льне волокно́; а-вое чёсаное 
волокно́ азбе́стове че́сане волокно́; 
а. шнур азбе́стовий шнур 

асбестоцеме́нтный азбестоцеме́нтний; 
а. материа́л азбестоцеме́нтний матеріа́л 

асбестрихтери́т азбестрихтери́т, -ту 
асбола́н азбола́н, -ну 
асболи́т азболі́т, -ту 
асбопла́стиковый азбопла́стиковий;  

а-вая ткань азбопла́стикова ткани́на 
асбофи́т азбофі́т, -ту 
асгрубе́н азгрубе́н, -ну 
асейсми́ческий асейсмі́чний; а-кая 

ме́стность асейсмі́чна місце́вість; а-кая 
о́бласть асейсмі́чна о́бласть; а. райо́н 
асейсмі́чний райо́н 

асекве́нтный асекве́нтний; а-ная до-
ли́на асекве́нтна доли́на; а. о́ползень асе-
кве́нтний зсув 

аселла́тный асела́тний; а-ная ли́ния 
асела́тна лі́нія 

асертори́ческий асертори́чний 
асидери́т асидери́т, -ту 
асимметри́ческий, асимметри́чный 

асиметри́чний; а-кая (а-ная) антикли-
на́ль асиметри́чна антикліна́ль; а-кая  
(а-ная) гора́ асиметри́чна гора́; а-кая  
(а-ная) диспе́рсия асиметри́чна диспе́рсія; 
а-кая (а-ная) доли́на асиметри́чна до-
ли́на; а-кая (а-ная) синклина́ль асимет-
ри́чна синкліна́ль; а-кая (а-ная) скла́дка 
асиметри́чна скла́дка; а-кая (а-ная) 
слои́стость (слоева́тость) асиметри́чна 
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шарува́тість; а-кие (а-ные) ци́клы асиме-
три́чні ци́кли; а. гре́бень асиметри́чний 
гре́бінь; а. класс асиметри́чний клас; 
а. лакколи́т асиметри́чний лаколі́т 

асимме́три́я асиметрі́я, -рії́ 
асимпто́та асимпто́та, -ти; бокова́я а. 

бічна́ (бокова́) асимпто́та; среди́нная а. 
сере́динна асимпто́та 

асимптоти́ческий асимптоти́чний; а-кая 
зо́на асимптоти́чна зо́на 

асинхро́нность асинхро́нність, -ності, т. 
-ністю 

асинхро́нный асинхро́нний; а-ное перео-
тложе́ние асинхро́нне перевідкла́дення (пе-
ревідклада́ння); а. тафоцено́з асинхро́нний 
тафоцено́з; многофа́зный а. дви́гатель 
багатофа́зний асинхро́нний двигу́н 

асканге́ль асканге́ль, -лю, т. -лем 
аскани́т аскані́т, -ту 
аски́нский аскі́нський; а-кие слои́ ас-

кі́нські шари́  
аскоко́н аскоко́н, -на 
аскомице́т аскоміце́т, -ту 
аско́н аско́н, -на 
асконо́ид асконо́їд, -да 
асконоида́льный асконоїда́льний 
асконо́рс асконо́рс, -су 
асмани́т асмані́т, -ту 
асмара́нтовые сущ., мн. асмара́нтові,  

-вих 
асо́-ла́ва асо́-ла́ва, -ви 
аспазиоли́т аспазіолі́т, -ту 
аспарги́новый аспаргі́новий; а-вая ки-

слота́ аспаргі́нова кислота́ 
аспери́т аспери́т, -ту 
аспероли́т асперолі́т, -ту 
а́спид а́спід, -ду 
аспида́тный аспіда́тний; а-ное зерно́ ас-

піда́тне зе́рно́ 
аспидели́т аспіделі́т, -ту 
аспидиа́рия аспідіа́рія, -рії 
аспиди́т аспіди́т, -ту 
а́спидный а́спідний; а́-ная форма́ция 

а́спідна форма́ція; а́. сла́нец а́спідний 
сла́нець; а́. шпат а́спідний шпат 

аспира́тор аспіра́тор, -ра 
аспира́ция аспіра́ція, -ції 
ассе́льский асе́льській; а. я́рус 

асе́льській я́рус 
ассимили́рованный асимільо́ваний 
ассимили́ровать[ся] асимілюва́ти[ся],  

-лю́є[ться] 

ассимиляцио́нный асиміляці́йний; а-ная 
гипо́теза асиміляці́йна гіпо́теза; а-ная 
ткань асиміляці́йна ткани́на 

ассимиля́ция асиміля́ція, -ції; аби-
сса́льная а. абіса́льна асиміля́ція; а. поро́д 
асиміля́ція порі́д; генети́ческая а. гене-
ти́чна асиміля́ція; краева́я а. крайова́ аси-
міля́ція; перифери́ческая а. перифери́чна 
асиміля́ція 

ассинти́т асинти́т, -ту 
асси́нтский аси́нтський; а-кая 

скла́дчатость аси́нтська складча́стість 
ассортиме́нт асортиме́нт, -ту 
ассортиме́нтный асортиме́нтний 
ассоциати́вный асоціати́вний; а-ное 

поня́тие асоціати́вне поня́ття; а. реги́стр 
асоціати́вний реє́стр 

ассоциа́ция асоціа́ція, -ції; а. иско-
па́емых следо́в асоціа́ція викопни́х сліді́в; 
а. оса́дочных поро́д асоціа́ція осадо́вих 
порі́д; биоти́ческая а. біоти́чна асоціа́ція; 
вулкани́ческая а. вулкані́чна асоціа́ція; 
корреляцио́нная а. кореляці́йна асо-
ціа́ція; метаморфи́ческая а. метамор-
фі́чна асоціа́ція; минера́льная а. міне-
ра́льна асоціа́ція; парастери́ческие а-ции 
парастери́чні асоціа́ції; плутони́ческая а. 
плутоні́чна (глиби́нна) асоціа́ція 

ассоции́рованный асоційо́ваний; а-ные 
пласты́ асоційо́вані пласти́ 

ассоции́ровать[ся] асоціюва́ти[ся],  
-цію́є[ться] 

ассоции́рующийся асоціюва́льний;  
а-щееся месторожде́ние асоціюва́льне 
родо́вище 

астази́рование астазува́ння 
астази́рованный астазо́ваний; а. галь-

вано́метр астазо́ваний гальвано́метр;  
а. гравиме́тр астазо́ваний гравіме́тр;  
а. магнито́метр астазо́ваний магніто́метр; 
а. ма́ятник астазо́ваний ма́ятник 

аста́ртовый аста́ртовий; а. подъя́рус ас-
та́ртовий під'я́рус 

астартья́н астартья́н, -ну 
аста́т аста́т, -ту 
астати́н астати́н, -ну 
астати́ческий астати́чний; а. гальва-

но́метр астати́чний гальвано́метр; а. маг-
нито́метр астати́чний магніто́метр; 
а. ма́ятник астати́чний ма́ятник; а. регу-
ля́тор астати́чний регуля́тор 

астеноли́т астенолі́т, -ту 



аст ата 

55 

астеноли́тный астенолі́тний; а-ная ги-
по́теза астенолі́тна гіпо́теза 

астеносфе́ра астеносфе́ра, -ри 
астеносфе́рный астеносфе́рний; а-ная 

зо́на ма́нтии астеносфе́рна зо́на ма́нтії 
астери́зм астери́зм, -му 
астеро́ид астеро́їд, -да 
астеро́идный астеро́їдний; а. кора́лл ас-

теро́їдний кора́л 
астерокалами́ты мн. астерокаламі́ти, -тів 
астероксило́н астероксило́н, -на 
астероли́т астеролі́т, -ту 
астерофи́ллум-па́поротник астерофі́лум-

па́пороть, -ті 
астероциату́совый астероціату́совий 
астероци́товый астероци́товий 
асте́ры мн. асте́ри, -рів 
асти́йский асті́йський; а. я́рус ас-

ті́йський я́рус 
асти́т асти́т, -ту 
астогене́з астогене́з, -зу 
асто́н асто́н, -ну 
астохи́т астохі́т, -ту 
астохи́товый астохі́товий; а. гнейс 

астохі́товий гнейс 
астрага́л астрага́л, -лу 
астрали́н астралі́н, -ну 
астра́льный астра́льний; а. цикл аст-

ра́льний цикл 
астрахани́т астрахані́т, -ту 
астеро́идный астеро́їдний 
астриди́т астриди́т, -ту 
астробиоло́гия астробіоло́гія, -гії 
астробле́мный астробле́мний; а. алма́з 

астробле́мний алма́з 
астрогеологи́ческий астрогеологі́чний 
астрогеоло́гия астрогеоло́гія, -гії 
астро́идный астро́їдний; а. скеле́т аст-

ро́їдний скеле́т 
астроли́т астролі́т, -ту 
астролитоло́гия астролітоло́гія, -гії 
астроля́бия астроля́бія, -бії 
астроно́мия астроно́мія, -мії 
астропи́ль астропі́ль, -ля, т. -лем 
астроре́зальный астроріз́альний; 

центра́льный а. кана́л центра́льний ас-
трорі́зальний кана́л 

астрорезона́нсный, астрорезо-
на́нсовый астрорезона́нсний, астрорезо-
на́нсовий 

астрори́за астрори́за, -зи 

астроспектроскопи́я астроспектроско-
пі́я, -пі́ї 

астрофилли́т астрофілі́т, -ту 
астрофилли́товый астрофілі́товий;  

а. экери́т астрофілі́товий екери́т 
астроциклостратигра́фия астроцикло-

стратигра́фія, -фії 
аструми́т аструмі́т, -ту 
астури́йский астурі́йський; а-кая фа́за 

горообразова́ния астурі́йська фа́за горо-
утво́рення (горотво́рення); а-кая фа́за 
скла́дчатости астурі́йська фа́за склад-
ча́стості 

асфа́льт асфа́льт, -ту; вя́зкий а. в'язки́й 
асфа́льт; жи́льный а. жи́льний асфа́льт; 
мя́гкий а. м'яки́й асфа́льт; нефтяно́й а. 
на́фто́вий асфа́льт; приро́дный а. при-
ро́дний асфа́льт; тринида́дский а. трині-
да́дський асфа́льт; эласти́чный а. елас-
ти́чний асфа́льт 

асфальтени́ды мн. асфальтені́ди, -дів 
асфальте́ны мн. асфальте́ни, -нів 
асфальти́т асфальти́т, -ту 
асфа́льтовый асфа́льтовий; а-вая би-

тумино́зная поро́да асфа́льтова бітуміно́зна 
поро́да; а-вая нефть асфа́льтова на́фта;  
а-вая смола́ асфа́льтова смола́; а. известня́к 
асфа́льтовий вапня́к; а. ка́мень асфа́льтовий 
ка́мінь; а. песо́к асфа́льтовий пісо́к; а. пиро-
би́тум асфа́льтовий піробі́тум 

асфальтоге́новый асфальтоге́новий;  
а-вая кислота́ асфальтоге́нова кислота́ 

асфальто́иды мн. асфальто́їди, -дів 
асфальтосмоли́стый асфальтосмоли́стий; 

а-тые вещества́ асфальтосмоли́сті речови́ни 
асцензио́нный асцензі́йний; а-ная диф-

ференциа́ция асцензі́йна диференціа́ція 
асценсио́нный асценсій́ний 
асци́дия асци́дія, -дії 
атабаскаи́т атабаскаїт́, -ту 
атави́зм атаві́зм, -му; фенотипи́ческий а. 

феноти́пний атаві́зм 
атависти́ческий атавісти́чний; а-кая 

ткань атавісти́чна ткани́на 
атаи́т атаї́т, -ту 
атаками́т атакамі́т, -ту 
атакси́т атакси́т, -ту 
атакси́товый атакси́товий; а-вая струк-

ту́ра атакси́това структу́ра; а-вая тек-
сту́ра атакси́това тексту́ра 

атакси́ческий атакси́чний 
атачи́т атачи́т, -ту 
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ат-дава́нский ат-дава́нський; а.-д. я́рус 
ат-дава́нський я́рус 

атекти́ческий атекти́чний; а-кая струк-
ту́ра атекти́чна структу́ра 

атектола́зы мн. атектола́зи, -зів 
атектони́ческий атектоні́чний 
ателести́т ателести́т, -ту 
ате́льский ате́льський; а-кие слои́ 

ате́льські шари́  
атенеи́т атенеї́т, -ту 
ате́рий ате́рій, -рію 
атла́нт атла́нт, -та 
атланти́ческий атланти́чний; а-кая 

прови́нция атланти́чна прові́нція; а-кая 
сви́та атланти́чна сві́та; а-кая се́рия по-
ро́д атланти́чна се́рія порі́д; а-кая фа́за 
атланти́чна фа́за; а. вал атланти́чний вал; 
а. ряд поро́д атланти́чний ряд порі́д; 
а. тип поро́д атланти́чний тип порі́д 

атлантоза́вр атлантоза́вр, -ра 
атлантро́п атлантро́п, -па 
а́тлас а́тлас, -су; ко́мплексный ре-

гиона́льный а́. ко́мплексний регіо-
на́льний а́тлас; палеографи́ческий а́. па-
леографі́чний а́тлас 

атла́систый атла́систий; а. шпат ат-
ла́систий шпат 

атла́сный атла́сний; а. блеск атла́сний 
блиск; а. гипс атла́сний гіпс; а. кальци́т 
атла́сний кальци́т; а. шпат атла́сний шпат 

атмоге́нный атмоге́нний 
атмогени́ческий атмогені́чний 
атмокласти́ческий атмокласти́чний; а-кая 

поро́да атмокласти́чна поро́да 
атмоли́т атмолі́т, -ту 
атмо́метр атмо́метр, -ра 
атмосфе́ра атмосфе́ра, -ри; подзе́мная а. 

підзе́мна атмосфе́ра; руднико́вая (рудни́ч-
ная) а. руднико́ва атмосфе́ра; техни́ческая а. 
техні́чна атмосфе́ра; уду́шливая а. заду́ш-
лива (заду́шна) атмосфе́ра 

атмосфери́ческий атмосфери́чний 
атмосфе́рный атмосфе́рний; а-ная вода́ 

атмосфе́рна вода́; а-ная корро́зия атмо-
сфе́рна коро́зія; а-ное давле́ние атмосфе́рний 
тиск; а-ное загрязне́ние атмосфе́рне за-
бру́днення; а-ное тече́ние атмосфе́рна течія́; 
а-ные оса́дки атмосфе́рні о́пади; а. арго́н 
атмосфе́рний арго́н; а. газ атмосфе́рний газ; 
а. дегаза́тор атмосфе́рний дегаза́тор; а. кру-
говоро́т атмосфе́рний кругоо́біг; а. разря́д 
атмосфе́рний розря́д; а. фа́ктор атмо-
сфе́рний фа́ктор (чи́нник) 

атмосфероусто́йчивый атмосферостійки́й; 
а. материа́л атмосферостійки́й матеріа́л 

атмофи́льный атмофі́льний; а. элеме́нт 
атмофі́льний елеме́нт 

атоки́т атокі́т, -ту 
ато́лл ато́л, -лу 
ато́лловый ато́ловий; а-вая лагу́на 

ато́лова лагу́на 
атолло́н атоло́н, -на 
а́том а́том, -ма 
атома́рный атома́рний; а. у́ровень ато-

ма́рний рі́вень 
ато́метр ато́метр, -ра 
атоми́зм атомі́зм, -му 
атомисти́ческий атомісти́чний; а-кая 

тео́рия атомісти́чна тео́рія 
а́томно-абсорбцио́нный а́томно-абсорб-

ці́йний; а.-а. ана́лиз а́томно-абсорбці́йний 
ана́ліз 

а́томность а́томність, -ності, т. -ністю 
а́томный а́томний; а́-ная едини́ца 

а́томна одини́ця; а́-ная ма́сса а́томна ма́са; 
а́-ная перегруппиро́вка а́томне перегру-
пува́ння; а́-ная решётка а́томні ґра́ти;  
а́-ная сфе́ра а́томна сфе́ра; а́-ная теп-
лоёмкость а́томна теплоє́мність; а́-ное 
число́ а́томне число́; а́. вес а́томна вага́;  
а́. кларк а́томний кларк; а́. криста́лл 
а́томний криста́л; а́. объём а́томний об'є́м; 
а́. ра́диус а́томний ра́діус; а́. тип свя́зи 
а́томний тип зв'язку́ 

атони́т атоні́т, -ту 
атопи́т атопі́т, -ту 
атрео́ль атрео́ль, -лі, т. -ллю 
атрео́льный атрео́льний; а-ная мем-

бра́на атрео́льна мембра́на 
атрибу́т атрибу́т, -та 
атри́о атрі́о (нескл.) 
атри́тный атри́тний; а. фера́мен ат-

ри́тний фера́мен 
атроге́нный атроге́нний; а-ная поро́да 

атроге́нна поро́да 
атрофи́я атрофія́, -фі́ї 
аттаколи́т атаколі́т, -ту 
аттапульги́т атапульгі́т, -ту 
атти́ческий атти́чний; а-кая фа́за ат-

ти́чна фа́за; а-кая фа́за скла́дчатости 
атти́чна фа́за складча́стості 

аттри́т атри́т, -ту; ма́товый а. ма́товий 
атри́т; прозра́чный а. прозо́рий атри́т 

аттри́то-витрини́т атри́то-вітрині́т, -ту 
аттри́товый атри́товий; а-вое вещество́ 

атри́това речовина́ 
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аттросемини́т атросеміні́т, -ту 
аттрофюзини́т атрофюзині́т, -ту 
атуни́т атуні́т, -ту 
ату́риевый ату́рієвий; а-вая перегоро́доч-

ная ли́ния ату́рієва перегоро́дкова лі́нія 
атури́йский атурі́йський; а. я́рус ату-

рі́йський я́рус 
аугели́т аугелі́т, -ту 
ауглунта́льный ауглунта́льний 
аудиовизуа́льный аудіовізуа́льний 
аудио́метр аудіо́метр, -ра; а. для изме-

ре́ния непреры́вного ря́да часто́т  
аудіо́метр для вимі́рювання безпере́рвного 
ря́ду часто́т 

аудифо́н аудифо́н, -на 
ауэрбахи́т, ауербахи́т ауербахі́т, -ту 
ауэрли́т, ауерли́т ауерлі́т, -ту 
ауксилья́рный ауксилья́рний 
аулакоте́рма аулакоте́рма, -ми 
аулакофо́р аулакофо́р, -ра 
аулодо́нтный аулодо́нтний; а. фона́рь 

аулодо́нтний ліхта́р 
аулопори́ды мн. аулопори́ди, -ри́д 
аулопо́ровые сущ., мн. аулопо́рові, -вих 
аулопоро́идный аулопоро́їдний 
ау́льский ау́льський; а-кая се́рия 

ау́льська се́рія 
аурали́т ауралі́т, -ту 
аурику́ла аурику́ла, -ли; за́мкнутые  

а-лы за́мкнені (за́мкнуті) аурику́ли 
ауринтрикарбона́тный ауринтрикарбо-

на́тний; а-ная кислота́ ауринтрикарбо-
на́тна кислота́ 

аурипигме́нт аурипігме́нт, -ту 
аурихальци́т аурихальци́т, -ту 
ауробисмутини́т ауробісмутині́т, -ту 
ауроблемутини́т ауроблемутині́т, -ту 
аурокупрои́т аурокупрої́т, -ту 
ауросмири́д ауросміри́д, -ду 
ауростибни́т ауростибні́т, -ту 
аустини́т аустині́т, -ту 
ауталлотриомо́рфный ауталотріо-

мо́рфний 
аутве́ллинг аутве́лінг, -га 
аутенти́чный автенти́чний 
аутигене́з аутигене́з, -зу 
аутоплезиомо́рфия аутоплезіомо́рфія, -фії 
аутопомо́рфия аутопомо́рфія, -фії 
аутоэколо́гия аутоеколо́гія, -гії 
аутуни́т аутуні́т, -ту 
ауце́лла ауце́ла, -ли 
афанези́т афанези́т, -ту 

афанери́т афанери́т, -ту 
афанизи́я афанізі́я, -зі́ї 
афани́т афані́т, -ту 
афани́товый афані́товий; а-вая поро́да 

афані́това поро́да; а-вая структу́ра афа-
ні́това структу́ра; а. база́льт афані́товий  
база́льт; а. диаба́з афані́товий діаба́з; 
а. мандельште́йн афані́товий мандельште́йн 

афаноге́нный афаноге́нний 
афвилли́т афвілі́т, -ту 
афгани́т афгані́т, -ту 
афе́бий афе́бій, -бію 
афеби́п, эфиби́п афебі́п, -па, ефібі́п, -па 
афе́лий афе́лій, -лію 
афи́р афі́р, -ру 
афири́т афіри́т, -ту 
афи́ровый афі́ровий; а-вая структу́ра 

афі́рова структу́ра; а. база́льт афі́ровий 
база́льт 

афита́ль афіта́ль, -лі, т. -ллю 
афлеби́я афлебі́я, -бі́ї 
афо́бус афо́бус, -са 
афо́нинский афо́нінський; а-кие слои́ 

афо́нінські шари́  
афоноге́нный афоноге́нний 
афоти́ческий афоти́чний; а-кая зо́на 

афоти́чна зо́на; а-кая о́бласть афоти́чна 
о́бласть; а. по́яс афоти́чний по́яс 

афотобиосфе́ра афотобіосфе́ра, -ри 
африканди́т африканди́т, -ту 
африка́нский африка́нський; А-кая 

платфо́рма Африка́нська платфо́рма 
африка́нтроп африка́нтроп, -па 
афри́т афри́т, -ту 
африци́т африци́т, -ту 
афро́идный афро́їдний; а. кора́лл аф-

ро́їдний кора́л 
афроли́т афролі́т, -ту 
афрони́т афроні́т, -ту 
афрони́тр афроні́тр, -ру 
афросидери́т афросидери́т, -ту 
афтало́за афтало́за, -зи 
афта́лос афта́лос, -са 
афтершо́к афтершо́к, -ку, п. -ку и -шо́ці 
афтитали́т афтиталі́т, -ту 
афтони́т афтоні́т, -ту 
афто́нский афто́нський; а-кая фа́за аф-

то́нська фа́за; а-кое межледнико́вье аф-
то́нське міжльодовикі́в'я; а-кое оледе-
не́ние афто́нське зледені́ння (заледені́ння) 

аффилиа́ция афіліа́ція, -ції; оса́дочная а. 
осадо́ва афіліа́ція 
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аффилии́рованный афілійо́ваний 
аффина́ж афіна́ж, -жу, т. -жем 
аффини́рование афінува́ння 
ахмати́т ахмати́т, -ту 
ахоани́товый ахоані́товий 
ахои́т ахої́т, -ту 
ахондри́т ахондри́т, -ту, энстати́товый а. 

енстати́товий ахондри́т 
ахондри́товый ахондри́товий; ахонд-

ри́товый метеори́т ахондри́товий метеори́т 
ахрои́т ахрої́т, -ту 
ахрома́нт ахрома́нт, -ту 
ахромати́зм ахромати́зм, -му 
ахромати́ческий ахромати́чний 
ахтаранди́т ахтаранди́т, -ту 
ахты́рский ахти́рський; а-кая сви́та ах-

ти́рська сві́та; а. горизо́нт ахти́рський 
горизо́нт 

ацерволи́ты мн. ацерволі́ти, -тів 
ацерде́с-мангани́т ацерде́с-мангані́т, -ту 
ацетами́д ацетамі́д, -ду 
ацета́тный ацета́тний 
ацетиле́н ацетиле́н, -ну 
ацетиле́новый ацетиле́новий; а. углево-

доро́д ацетиле́новий вуглево́день 
ацето́н ацето́н, -ну 
ациди́т ациди́т, -ту 
ацидо́метр ацидо́метр, -ра 
ацикли́ческий ациклі́чний; а. неоката-

строфи́зм ациклі́чний неокатастрофі́зм 
ацилфосфа́т ацилфосфа́т, -ту 
ачнеу́йский ачнеу́йський; а-кая под-

сви́та ачнеу́йська підсві́та 
ашавари́т ашавари́т, -ту 
ашари́т ашари́т, -ту 
ашаффи́т ашафі́т, -ту 
ашги́ллский ашгі́лський; а. я́рус аш-

гі́лський я́рус 
аше́ль аше́ль, -лю, т. -лем 
аше́льский аше́льський; а-кая куль-

ту́ра аше́льська культу́ра; а-кая фа́за 
аше́льська фа́за; а-кая эпо́ха аше́льська 
епо́ха; а-кое вре́мя аше́льський час 

ашентре́ккер ашентре́кер, -ра 
аши́нский аши́нський; а-кая сви́та 

аши́нська сві́та 
ашири́т ашири́т, -ту 
аши́стовый, асхи́стовый аши́стовий, 

асхі́стовий; а-вая да́йка аши́стова 
(асхі́стова) да́йка; а-вая поро́да аши́стова 
(асхи́стова) поро́да 

ашкрофти́н ашкрофти́н, -ну 

ашляри́кский ашляри́кський; а-кая 
сви́та ашляри́кська сві́та 

аштони́т аштоні́т, -ту 
аэра́льный аера́льний 
аэра́ция аера́ція, -ції 
аэри́рование аерува́ння 
аэри́рованность аеро́ваність, -ності, т.  

-ністю; относи́тельная а. відно́сна  
аеро́ваність; приведённая а. приве́дена 
аеро́ваність 

аэри́рованный аеро́ваний; а-ное дно  
аеро́ване дно; а. раство́р аеро́ваний ро́зчин 

аэри́ровать[ся] аерува́ти[ся], -ру́ю, -ру́єш, 
-ру́є[ться] 

аэри́рующий аерува́льний, аеру́ючий;  
а-щая сква́жина аерува́льна (аеру́юча) 
свердлови́на 

аэро́б аеро́б, -ба 
аэробио́з аеробіо́з, -зу 
аэробиосфе́ра аеробіосфе́ра, -ри 
аэро́бный аеро́бний; а-ные усло́вия  

аеро́бні умо́ви; а. органи́зм аеро́бний  
органі́зм; а. проце́сс аеро́бний проце́с 

аэровизуа́льный аеровізуа́льний; а-ная 
съёмка аеровізуа́льне зніма́ння (аерові-
зуа́льна зйо́мка); а-ное наблюде́ние  
аеровізуа́льне спостере́ження 

аэроге́нный аероге́нний; а-ные отло-
же́ния аероге́нні ві́дклади; а. проце́сс 
аероге́нний проце́с 

аэрогеологи́ческий аерогеологі́чний 
аэрогеоло́гия аерогеоло́гія, -гії 
аэрогеосъёмка аерогеозйо́мка, -ки, д. и 

п. -мці, р. мн. -мок, (неоконч. д. – ещё) 
аерогеозніма́ння 

аэрогеофизи́ческий аерогеофізи́чний;  
а-кая разве́дка аерогеофізи́чна ро́звідка; 
а-кая ста́нция аерогеофізи́чна ста́нція 

аэрогидра́льный аерогідра́льний 
аэрогидрогеологи́ческий аерогідрогео-

логі́чний; а-кое дешифри́рование аерогід-
рогеологі́чне дешифрува́ння 

аэрогравиме́тр аерогравіме́тр, -ра 
аэрогравиметри́ческий аерогравімет-

ри́чний; а-кая съёмка аерогравіметри́чне 
зніма́ння (аерогравіметри́чна зйо́мка) 

аэроградиенто́метр аероградієнто́метр, -ра 
аэрогра́мма аерогра́ма, -ми 
аэродешифрова́ние аеродешифрува́ння; 

геологи́ческое а. геологі́чне аеродешиф-
рува́ння 

аэродинами́ческий аеродинамі́чний 
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аэрозо́ль аерозо́ль, -лю, т. -лем 
аэрозо́льный аерозо́льний; а-ное загря-

зне́ние аерозо́льне забру́днення; а. ме́тод 
по́исков аерозо́льний ме́тод по́шуків 
(ро́зшуків, шука́ння) 

аэроизыска́ние аероро́звідка, аеропо́шук 
аэроли́т аеролі́т, -та 
аэрологи́ческий аерологі́чний; а-кое 

карти́рование аерологі́чне картува́ння 
аэромагни́тный аеромагні́тний; а-ная 

ка́рта аеромагні́тна ка́рта (ма́па); а-ная 
съёмка аеромагні́тне зніма́ння (аеромаг-
ні́тна зйо́мка); а. про́филь аэромагні́тний 
про́філь 

аэромагнито́метр аеромагніто́метр, -ра 
аэромагнитоме́трия аеромагнітоме́трія, -рії 
аэроме́тод аероме́тод, -ду 
аэро́метр аеро́метр, -ра 
аэро́н аеро́н, -ну 
аэрорадио́метр аерорадіо́метр, -ра 
аэрорадиометри́ческий аерорадіометри́ч-

ний; а-кая разве́дка аерорадіометри́чна 
ро́звідка; а-кая съёмка аерорадіометри́чне 
зніма́ння (аерорадіометри́чна зйо́мка) 

аэроразве́дка аероро́звідка, -ки, д. и п.  
-дці, р. мн. -док 

аэросидери́т аеросидери́т, -ту 
аэросъёмка аерозйо́мка, -ки, д. и п. -мці, 

р. мн. -мок, (неоконч. д. – ещё) аерозніма́ння 
аэротерми́ческий аеротермі́чний; а. гра-

дие́нт аеротермі́чний градіє́нт 
аэрофи́ты мн. аерофі́ти, -тів 
аэрофлоку́ла аерофлоку́ла, -ли 
аэрофотограмме́трия аерофотограм-

ме́трія, -рії 
аэрофотогра́фия аерофотогра́фія, -фії 
аэрофотодешифрирова́ние аерофото-

дешифрува́ння 
аэрофотосни́мок аерофотознім́ок, -мка; 

этало́нный а. етало́нний аерофотозні́мок 
аэрофотосхе́ма аерофотосхе́ма, -ми 
аэрофотосъёмка аерофотозйо́мка, -ки, д. 

и п. -мці, р. мн. -мок, (неоконч. д. – ещё) 
аэрофотозніма́ння 

аэрофототопогра́фия аерофототопо-
гра́фія, -фії 

аэроэлектроразве́дка аероелектро-
ро́звідка, -ки, д. и п. -дці, р. мн. -док 

аэруги́т аеругі́т, -ту 
аэтоболи́зм аетоболі́зм, -му 
аязи́т аязи́т, -ту 

 
 

Б 
 
бабабудани́т бабабудані́т, -ту 
бабаджа́нский бабаджа́нський; б. гори-

зо́нт бабаджа́нський горизо́нт 
бабби́т бабі́т, -ту 
бабе́льский бабе́льський; б. я́рус бабе́ль-

ський я́рус 
бабефи́т бабефі́т, -ту 
бабингтони́т бабінгтоні́т, -ту 
ба́бинский ба́бинський; б-кие слои́ 

ба́бинські шари́  
бавали́т бавалі́т, -ту 
бавени́т бавені́т, -ту 
ба́венский ба́венський; б. двойни́к 

ба́венський двійни́к 
ба́влинский ба́влинський; б-кая сви́та 

ба́влинська сві́та 
багага́нский багага́нський; б-кая сви́та 

багага́нська сві́та 
багали́ты мн. багалі́ти, -тів 
ба́гга ба́га, -ги, д. и п. ба́зі 

баге́ровский баге́рівський; б. горизо́нт 
баге́рівський горизо́нт 

багови́цкий багови́цький; б-кая сви́та 
багови́цька сві́та 

багратиони́т багратіоні́т, -ту 
багря́нка багря́нка, -ки, д. и п. -нці, 

р. мн. -нок 
багря́ный багря́ний; б-ные во́доросли 

багря́ні (червоні во́дорості) 
баддеки́т бадекі́т, -ту 
бадделеи́т баделеї́т, -ту 
баддингтони́т бадингтоні́т, -ту 
баде́йный це́бровий, баді́йний; б. подъём 

це́бровий (баді́йний) підйо́м 
бадени́т бадені́т, -ту 
бадья́ це́бе́р, це́бра́, цебро́, -бра́, баддя́, -ді́ 
баженови́т баженові́т, -ту 
базавлуки́т базавлукі́т, -ту 
базалу́кский базалу́цький; б-кая то́лща 

базалу́цька то́вща 
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базалати́т базалати́т, -ту 
базалумини́т базалуміні́т, -ту 
база́льный база́льний; б-ная ло́пасть 

база́льна ло́пать; б-ная пласти́нка ба-
за́льна пласти́нка; б-ная скульпту́ра ба-
за́льна скульпту́ра; б-ная спа́йность ба-
за́льна спа́йність; б-ная спи́кула база́льна 
спі́кула; б-ная структу́ра база́льна струк-
ту́ра; б-ная табли́чка база́льна табли́чка; 
б-ная часть база́льна части́на; б-ная фас-
цио́ла база́льна фасціо́ла; б-ная часть 
база́льна части́на; б-ная эните́ка база́льна 
еніте́ка; б-ное почкова́ние база́льне брунь-
кува́ння; б-ное сече́ние база́льний перері́з; 
б-ное у́стье база́льне ги́рло; б-ные отло-
же́ния база́льні ві́дклади; б. горизо́нт 
база́льний горизо́нт; б. диск база́льний 
диск; б. конгломера́т база́льний конгло-
мера́т; б. край база́льний край; б. крест 
база́льний хрест; б. разре́з база́льний 
ро́зріз; б. скеле́т база́льний скеле́т; б. слой 
база́льний шар; б. цеме́нт база́льний 
цеме́нт; непа́рная б-ная пласти́нка не-
па́рна база́льна пласти́нка 

база́льт база́льт, -ту; амигдало́идный б. 
амигдало́їдний база́льт; анальци́мовый б. 
анальци́мовий база́льт; андези́товый б. 
андези́товий база́льт; афани́товый б. афа-
ні́товий база́льт; афи́ровый б. афір́овий 
база́льт; весну́шчатый б. веснянкува́тий 
база́льт; графи́тный б. графі́тний база́льт; 
изли́вшийся б. ви́литий база́льт; 
ква́рцевый б. ква́рцовий база́льт; кок-
коли́товый б. коколі́товий база́льт; лей-
ци́товый б. лейци́товий база́льт; мелано-
кра́товый б. меланокра́товий база́льт; 
мелили́товый б. мелілі́товий база́льт; 
нефели́новый б. нефелі́новий база́льт; 
оливи́новый б. оліві́новий база́льт; пи-
жони́товый б. піжоніт́овий база́льт; пи-
кри́товый б. пікри́товий база́льт; 
пла́вленный б. пла́влений база́льт; пла-
гиокла́зовый б. плагіокла́зовий база́льт; 
поду́шечный б. подушча́ний (подуш-
ко́вий) база́льт; покро́вный б. покривни́й 
база́льт; порфирови́дный б. порфіропо-
ді́бний база́льт; пятни́стый б. плями́стий 
база́льт; ро́венские б-ты рі́вненські ба-
за́льти; стеклова́тый б. склува́тий ба-
за́льт; стеклови́дный б. склоподі́бний 
база́льт; слюдяно́й б. слюдяни́й база́льт; 
толеи́товый б. толеї́товий база́льт; шаро-

во́й б. кульови́й база́льт; щелочно́й б. 
лу́жний база́льт 

база́льт-андези́т-риоли́товый база́льт-
андези́т-ріолі́товий; б.-а.-р-вая форма́ция 
база́льт-андези́т-ріолі́това форма́ція 

базальти́т базальти́т, -ту 
базальти́ческий базальти́чний; б-кая 

отде́льность базальти́чна окре́мість; б-кая 
рогова́я обма́нка базальти́чна рогова́ 
обма́нка; б. авги́т базальти́чний авгі́т 

база́льтовый база́льтовий; б-вая ва́кка 
база́льтова ва́ка; б-вая ва́нна база́льтова 
(посудина) ва́нна; б-вая да́йка база́льтова 
да́йка; б-вая зо́на база́льтова зо́на; б-вая 
ла́ва база́льтова ла́ва; б-вая ма́гма ба-
за́льтова ма́гма; б-вая посте́ль база́льтова 
по́стіль; б-вая отде́льность база́льтова 
окре́мість; б-вая структу́ра база́льтова 
структу́ра; б-вая я́шма база́льтова я́шма; 
б-вое волокно́ база́льтове волокно́; б-вое 
стекло́ база́льтове скло; б. агломера́т 
база́льтовий агломера́т; б. пе́пел ба-
за́льтовий по́піл; б. песо́к база́льтовий 
пісо́к; б. порфири́т база́льтовий порфіри́т; 
б. пото́к база́льтовий поті́к; б. слой ба-
за́льтовий шар; б. столб база́льтовий стовп; 
б. туф база́льтовий туф 

базальто́идный базальто́їдний 
базальтоли́т базальтолі́т, -ту 
базальтообра́зный базальтоподіб́ний 
базани́т базані́т, -ту 
базанито́ид базаніто́їд, -ду 
базано́ид базано́їд, -ду 
базаномела́н базаномела́н, -ну 
базиа́ль базіа́ль, -лі, т. -ллю 
базидиа́льный базидіа́льний; б. гриб ба-

зидіа́льний гриб 
базикрина́льный базикрина́льний; б-ная 

о́бласть базикрина́льна о́бласть 
базили́ка базилі́ка, -ки, д. и п. -лі́ці 
базиофи́товый базіофі́товий 
базипо́д базипо́д, -ду 
базиподи́т базиподи́т, -ту 
ба́зис ба́зис, -су; абсолю́тный б. абсо-

лю́тний ба́зис; б. аккумуля́ции ба́зис 
акумуля́ції; б. денуда́ции ба́зис денуда́ції; 
б. ка́рста ба́зис ка́рсту; б. о́ползня ба́зис 
зсу́ву; б. отложе́ния ба́зис ві́дкладу; 
б. решётки ба́зис ґрат; б. эро́зии ба́зис 
еро́зії; моноцикли́ческий б. моноцик-
лі́чний ба́зис; ни́жний б. ни́жній ба́зис 

ба́зисный ба́зисний; б-ная ли́ния ба́зисна 
лі́нія; б-ное значе́ние ба́зисне зна́чення; 
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б. ана́лиз ба́зисний ана́ліз; б. склад 
взры́вчатых веще́ств (ВВ) ба́зисний склад 
вибухо́вих речови́н (ВР); накло́нная б-ная 
ли́ния похи́ла ба́зисна лі́нія 

базисфено́ид базисфено́їд, -ду 
бази́т бази́т, -ту 
базитофи́льный базитофі́льний; б-ные 

хими́ческие элеме́нты базитофі́льні  
хімі́чні елеме́нти 

базифика́ция базифіка́ція, -ції 
базовисмути́т базобісмути́т, -ту, базові-

смути́т, -ту 
базоква́рцевый базоква́рцовий 
базопинако́ид базопінако́їд, -ду 
базоцентри́рованный базоцентро́ваний; 

б-ная решётка базоцентро́вані ґра́ти 
байда́нский байда́нський; б. тип извер-

же́ния байда́нський тип ви́верження 
байда́рский байда́рський; б-кая сви́та бай-

да́рська сві́та; б-кая то́лща байда́рська 
то́вща; б-кие известня́ки́ байда́рські вапняки́ 

байджера́хи мн. байджера́хи, -хів 
ба́йера ба́йєра, -ри 
байери́т байєри́т, -ту 
байкали́т байкалі́т, -ту 
байка́льский байка́льський; б-кая ги-

перзо́на байка́льська гіперзо́на; б-кая 
скла́дчатость байка́льська складча́стість; 
б. отде́л байка́льський ві́дділ 

байкери́т байкери́т, -ту 
байльдони́т байльдоні́т, -ту 
байо́с байо́с, -су 
байо́сский байо́ський; б. я́рус байо́ський 

я́рус 
байракли́нский байраклі́нський; б-кая 

сви́та байраклі́нська сві́та 
байт байт, -та 
байтуга́нский байтуга́нський; б-кие слои́ 

байтуга́нські шари́  
байяи́т, бахиаи́т байяї́т, -ту, бахіаї́т, -ту 
бакали́т бакалі́т, -ту 
бакери́т бакери́т, -ту 
баки́нский баки́нський; б. я́рус баки́н 

ський я́рус; б-кое мо́ре баки́нське мо́ре 
бако́р бако́р, -ра 
бако́тский бако́тський; б-кие слои́ ба-

ко́тські шари́  
бакси́нский бакси́нський; б. горизо́нт 

бакси́нський горизо́нт 
бактериа́льный бактеріа́льний; б-ная 

разве́дка бактеріа́льна ро́звідка; б-ная 
съёмка бактеріа́льне зніма́ння (бакте-

ріа́льна зйо́мка); б-ное выщела́чивание 
бактеріа́льне вилуго́вування (визо́люван-
ня); б. кальци́т бактеріа́льний кальци́т 

бактериологи́ческий бактеріологі́чний; 
б. ана́лиз воды́ бактеріологіч́ний ана́ліз 
води́; б-кое загрязне́ние бактеріологіч́не 
забру́днення 

бактериосъёмка бактеріозйо́мка, -ки, 
д. и п. -мці, р. мн. -мок, (неоконч. д. – ещё) 
бактеріозніма́ння 

бактерици́дный бактерици́дний 
бакте́рия бакте́рія, -рії; метаноокис-

ля́ющие б-рии метаноокисні́ (метано-
оки́снювальні) бакте́рії 

бактри́йский бактри́йський 
бактри́ллии мн. бактри́лії, -лій 
бактриподо́бный бактриподіб́ний 
бактритоиде́я бактритоіде́я, -де́ї 
бактритоподо́бный бактритоподіб́ний; 

б-ная ра́ковина бактритоподі́бна чере-
па́шка (му́шля, ско́йка) 

бакуи́н бакуї́н, -на 
бакулико́н бакуліко́н, -на 
бакулитико́н бакулітико́н, -на 
бакули́товый бакулі́товий; б. известня́к 

бакулі́товий вапня́к 
бакули́ты мн. бакулі́ти, -тів 
бала́нс бала́нс, -су; б. вещества́ бала́нс 

речовини́; б. грунтовы́х вод бала́нс ґрун-
тови́х вод; б. запа́сов бала́нс запа́сів; 
б. льда бала́нс льо́ду; б. наро́дного хо-
зя́йства бала́нс наро́дного господа́рства; 
б. оса́дочного материа́ла бала́нс оса-
до́вого матеріа́лу; б. подзе́мных вод ба-
ла́нс підзе́мних вод; б. поле́зных компо-
не́нтов бала́нс ко́ри́сних компоне́нтів; 
во́дный б. во́дний бала́нс; геохими́ческий б. 
геохімі́чний бала́нс; исполни́тельные  
б-сы викона́вчі бала́нси; кислоро́дный б. 
кисне́вий бала́нс; ко́мплексные б-сы 
ко́мплексні бала́нси; материа́льные б-сы 
матеріа́льні бала́нси; региона́льные б-сы 
регіона́льні бала́нси; теплово́й б. тепло-
ви́й бала́нс; территориа́льные б-сы тери-
торіа́льні бала́нси 

бала́нсовый бала́нсовий; б-вое уравне́ние 
бала́нсове рівня́ння; б-вые запа́сы бала́нсові 
запа́си; б. метод бала́нсовий ме́тод 

бала́нус бала́нус, -са 
баласи́нувский баласи́нувський; б-кая 

сви́та баласи́нувська сві́та 
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балаха́нский балаха́нський; б-кая сви́та 
балаха́нська сві́та; б-кая се́рия бала-
ха́нська се́рія 

балахо́нский балахо́нський; б-кая сви́та 
балахо́нська сві́та; б-кая се́рия бала-
хо́нська серія 

балдауфи́т балдауфі́т, -ту 
ба́лка (ложбина, овраг) ба́лка, -ки, д. и п. 

-лці, р. мн. -лок; ко́нсольная б. ко́нсольна 
ба́лка; радиа́льная б. радіа́льна ба́лка; 
среди́нная б. сере́динна ба́лка 

балкани́т балкані́т, -ту 
балла́с бала́с, -су 
балла́ст бала́ст, -ту; б. то́плива бала́ст 

па́лива. 
балла́стика бала́стика, -ки, д. и п. -тиці; 

вну́тренняя б. вну́трішня бала́стика 
балластиро́вка баластува́ння; б. трубо-

прово́дов баластува́ння трубопро́во́дів 
балла́стный бала́стовий, бала́стний;  

б-ная при́месь бала́стова (бала́стна) 
до́мішка; б-ное коры́то бала́стове (ба-
ла́стне) кори́то; б. материа́л бала́стовий 
(бала́стний) матеріа́л 

баллисти́ческий балісти́чний; б. галь-
вано́метр балісти́чний гальвано́метр; 
б. гравиме́тр балісти́чний гравіме́тр 

баллономо́рфный балономо́рфний 
ба́лльность ба́льність, -ності, т. -ністю; 

б. землетрясе́ния ба́льність землетру́су 
ба́лочный ба́лковий; б-ная структу́ра 

ба́лкова структу́ра; б. перехо́д ба́лковий 
перехі́д; б. релье́ф ба́лковий рельє́ф 

балоэ́йит балое́їт, -ту 
балти́йский балті́йський; Б. щит Бал-

ті́йський щит; Б. леднико́вое о́зеро Бал-
ті́йське льодовико́ве о́зеро; б-кое оледе-
не́ние балті́йське зледені́ння (заледені́ння) 

балтимори́т балтимори́т, -ту 
балтогу́льский балтогу́льський; б-кая 

сви́та балтогу́льська сві́та 
ба́лтский ба́лтський; б. я́рус ба́лтський 

я́рус 
балхаши́т балхаши́т, -ту 
бальдауфи́т бальдауфі́т, -ту 
бальдисери́т бальдисери́т, -ту 
бальза́м бальза́м, -му; кана́дский б. ка-

на́дський бальза́м 
ба́льма ба́льма, -ми; эо́ловая б. ео́лова 

ба́льма 
ба́льпум ба́льпум, -му 
ба́льрум ба́льрум, -му 

ба́льский ба́льський; б. век ба́льський вік 
бальсто́ун бальсто́ун, -ну 
банаки́т банакі́т, -ту 
банальси́т банальси́т, -ту 
банати́т банати́т, -ту 
бандаи́т бандаї́т, -ту 
бандили́т бандилі́т, -ту 
банк банк, -ку; б. распределе́ния банк 

розпо́ділу; территориа́льный б. терито-
ріа́льний банк 

ба́нка (мель в море) ба́нка, -ки, д. и п.  
-нці, мн. ба́нки, -но́к, обмі́лина, -ни; аммо-
ни́товая б. амоні́това ба́нка (обмі́лина); 
грави́йная б. граві́йна ба́нка (обмі́лина); 
кора́лловая б. кора́лова ба́нка (обмі́лина); 
мелково́дная б. мілково́дна ба́нка (обмі́-
лина); морска́я б. морська́ ба́нка (обмі́ли-
на); песча́ная б. піща́на ба́нка (обмі́лина); 
триго́ниевая б. триго́нієва ба́нка (обмі́лина); 
у́стричная б. у́стрична ба́нка (обмі́лина) 

банке́т 1. (земляная насыпь) банке́т, -та; 
2. (золотоносный конгломерат) банке́т, -ту 

ба́нский ба́нський; б-кая подсви́та 
ба́нська підсві́та 

баньи́т баньї́т, -ту 
ба́ня ба́ня, -ні; водяна́я б. водяна́ ба́ня; 

песо́чная б. піскова́ (пісо́чна) ба́ня 
баоти́т баоти́т, -ту 
бар (мель) бар, -ра; есте́ственный б. 

приро́дний бар; изо́гнутый б. зі́гнений 
(зі́гнутий, ви́гнутий) бар; ни́жний б. 
ни́жній бар; песча́ный б. піща́ний бар; 
прибре́жный б. узбере́жний (прибе-
ре́жний) бар; у́стьевый (устьево́й) б. 
ги́рловий бар 

бараба́н (приспособление) бараба́н, -на; 
зо́льный б. зо́льний бараба́н; известега-
си́тельный б. вапногаси́льний бараба́н; 
магни́тный б. магні́тний бараба́н; 
о́бжиговый б. випа́лювальний бараба́н; 
приводно́й б. приводни́й бараба́н; тар-
та́льный б. тарта́льний бараба́н 

бараба́нный бараба́нний; б-ная 
ме́льница бараба́нний млин; б-ная про́ба 
бараба́нна про́ба 

бара́ний бара́нячий; б. лоб бара́нячий лоб 
бара́новский бара́нівський; б-кие слои́ 

бара́нівські шари́  
барари́т барари́т, -ту 
баратови́т баратові́т, -ту 
бара́трия бара́трія, -рії 
барату́ барату́ (нескл.) 



бар бар 

63 

барача́тский барача́тський; б. я́рус ба-
рача́тський я́рус 

барбари́совые сущ., мн. барбари́сові, -вих 
барбаши́нский барбаши́нський; б-кие 

слои́ барбаши́нські шари́  
барбертони́т барбертоні́т, -ту 
барбосали́т барбосалі́т, -ту 
барботёр барботе́р, -ра 
барботи́рование барботува́ння 
барбьери́т барб'єри́т, -ту 
барделло́не бардело́не (нескл.) 
бардоли́т бардолі́т, -ту 
барежи́н барежи́н, -ну 
барзасси́т барзаси́т, -ту 
барза́сский барза́ський; б. карьер пород 

барза́ський кар'є́р порід́; б. у́голь бар-
за́ське ву́гі́лля 

барзови́т, барсови́т барзовіт, -ту, барсо-
віт, -ту 

барианди́т баріанди́т, -ту 
ба́риевый ба́рієвий; б-вая слюда́ ба́рієва 

слюда́; б. анорти́т ба́рієвий анорти́т; 
б. биоти́т ба́рієвий біоти́т; б. гамлини́т 
ба́рієвий гамліні́т; б. гейланди́т ба́рієвий 
гейланди́т; б. мускови́т ба́рієвий мускові́т; 
б. ортокла́з ба́рієвий ортокла́з; б. паризи́т 
ба́рієвий паризи́т; б. полево́й шпат 
ба́рієвий польови́й шпат; б. флогопи́т 
ба́рієвий флогопі́т; б. фосфуранили́т 
ба́рієвий фосфуранілі́т; б. целести́н 
ба́рієвий целести́н 

ба́рий ба́рій, -рію; серноки́слый б. сір-
чаноки́слий ба́рій 

ба́рий-мускови́т ба́рій-мускові́т, -ту 
барийсодержа́щий барієвмі́сний; б. фло-

гопи́т барієвмі́сний флогопі́т 
барикальци́т барикальци́т, -ту 
барили́т барилі́т, -ту 
бариогейланди́т баріогейланди́т, -ту 
бариофлогони́т баріофлогоніт́, -ту 
барисили́т барисилі́т, -ту 
барисфе́ра барисфе́ра, -ри 
бари́т бари́т, -ту; бе́лый б. бі́лий бари́т; 

гребе́нчатый б. гребі́нчастий (гре-
бі́нчатий) бари́т; земли́стый б. земли́стий 
бари́т; зерни́стый б. зерни́стий бари́т; 
обыкнове́нный б. звича́йний бари́т; плас-
ти́нчатый б. пласти́нчастий бари́т; 
пло́тный б. щі́льний (густи́й) бари́т; 
скрытокристалли́ческий б. прихованок-
ристалі́чний (захованокристалі́чний) бари́т 

баритиза́ция баритиза́ція, -ції 

баритобето́н баритобето́н, -ну 
баритобиоти́т баритобіоти́т, -ту 
бари́товый бари́товий; б-вая вода́ ба-

ри́това вода́; б. полево́й шпат бари́товий 
польови́й шпат 

баритокальци́т баритокальци́т, -ту 
баритолампрофили́т баритолампрофі-

лі́т, -ту 
баритоли́т баритолі́т, -ту 
баритофилли́т баритофілі́т, -ту 
бари́то-флюори́товый бари́то-

флюори́товий; б.-ф-вая жи́ла бари́то-
флюори́това жи́ла 

баритоцелести́н баритоцелести́н, -ну 
барицентри́ческий барицентри́чний;  

б-кая диагра́мма барицентри́чна діагра́ма 
барици́т барици́т, -ту 
бари́ческий бари́чний; б-кая волна́ ба-

ри́чна хви́ля; б. ми́нимум бари́чний мі́німум 
баркевики́т баркевікі́т, -ту 
ба́рмановский ба́рманівський; б-кие 

слои́ ба́рманівські шари́  
ба́рминский ба́рмінський; б-кие слои́ 

ба́рмінські шари́  
барн барн, -ну 
барнеси́т барнеси́т, -ту 
барни́т барні́т, -ту 
барнхардти́т барнхардти́т, -ту 
ба́ровый ба́ровий; б-вая камнере́зная 

маши́на ба́рова каменері́зальна маши́на 
баро́граф баро́граф, -фа 
баро́ид баро́їд, -ду 
бароли́т баролі́т, -ту 
баро́метр баро́метр, -ра; дифферен-

циа́льный б. диференціа́льний баро́метр 
барометри́ческий барометри́чний; б-кая 

съёмка барометри́чне зніма́ння (баромет-
ри́чна зйо́мка); б-кая шпине́ль баромет-
ри́чна шпіне́ль; б. высотоме́р баромет-
ри́чний висотомі́р; б. нивели́р баромет-
ри́чний нівелі́р; б-кое нивели́рование 
барометри́чне нівелюва́ння 

бароме́трия бароме́трія, -рії 
баронивели́р баронівелі́р, -ра 
бароско́п бароско́п, -па 
барофи́льный барофі́льний; б-ая фа́уна 

барофі́льна фа́уна 
барра́ж бара́ж, -жу, т. -жем 
барракани́т баракані́т, -ту 
баррамиза́ция бараміза́ція, -ції 
баррамизи́рованный барамізо́ваний;  

б-ная поро́да барамізо́вана поро́да 
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барра́н бара́н, -на́ 
барранди́т баранди́т, -ту 
барра́ндовский бара́ндівський; б-кие 

коло́нии бара́ндівські коло́нії 
барранко́сы мн. баранко́си, -сів 
барре́м баре́м, -му 
барре́мский баре́мський; б. век баре́мсь-

кий вік; б. я́рус баре́мський я́рус 
баррингтони́т барингтоні́т, -ту 
барруази́т баруази́т, -ту 
барс (деревянный молот) барс, -са 
барсанови́т барсанові́т, -ту 
барти́т барти́т, -ту 
барто́н барто́н, -ну 
барто́нский барто́нський; б. я́рус бар-

то́нський я́рус 
барха́н барха́н, -на; полисинтети́ческий б. 

полісинтети́чний барха́н 
барха́нный барха́нний; б-ная гряда́ ба-

рха́нне па́смо; б-ная цепь барха́нне па́смо; 
б-ное по́ле барха́нне по́ле; б-ные фа́ции 
барха́нні фа́ції; б. релье́ф барха́нний рельє́ф 

ба́рхатный оксами́товий, оксами́тний;  
б-ная обма́нка оксами́това (оксами́тна) 
обма́нка; б-ная руда́ оксами́това (окса-
ми́тна) руда́ 

барщови́т барщові́т, -ту 
барье́р бар'є́р, -ра; б. Ро́сса бар'є́р Ро́сса; 

биологи́ческий б. біологі́чний бар'є́р; 
восстанови́тельный б. відно́вний бар'є́р; 
га́зовый б. га́зовий бар'є́р; геохими́ческий б. 
геохімі́чний бар'є́р; испари́тельный б. ви-
парни́й бар'є́р; ка́льциевый б. ка́льцієвий 
бар'є́р; кислоро́дный б. кисне́вий бар'є́р; 
кисло́тно-щелочно́й б. кисло́тно-лу́жний 
бар'є́р; ки́слый геохими́ческий б. ки́слий 
геохімі́чний бар'є́р; климати́ческий б. 
клімати́чний бар'є́р; кора́лловый б. ко-
ра́ловий бар'є́р; леднико́вый б. льодови-
ко́вый бар'є́р; ледяно́й б. льодяни́й (кри-
жани́й) бар'є́р; островно́й б. острівни́й 
бар'є́р; сероводоро́дный б. сірководне́вий 
бар'є́р; стратиграфи́ческий б. стратигра-
фі́чний бар'є́р; сульфи́дный б. сульфі́дний 
бар'є́р; фациа́льно-структу́рный б. фа-
ціа́льно-структу́рний бар'є́р; щелочно́й б. 
лу́жний бар'є́р 

барье́рный бар'є́рний; б-ная фа́ция ба-
р'є́рна фа́ція; б-ное заводне́ние бар'є́рне 
заво́днення; б. внутрилагу́нный риф 
бар'є́рний внутрішньолагу́нний риф; 
б. исто́чник бар'є́рне джерело́; б. лёд  

бар'є́рний лід; б. о́стров бар'є́рний о́стрів; 
б. риф бар'є́рний риф 

ба́синский ба́синський; б-кая то́лща 
ба́синська то́вща 

бассани́т басані́т, -ту 
бассе́йн басе́йн, -ну; амадоци́йский б. 

амадоці́йський басе́йн; антраци́товый б. 
антраци́товий басе́йн; артезиа́нский б. 
артезіа́нський басе́йн; б. выдува́ния ба-
се́йн видува́ння; б. грунтовы́х вод басе́йн 
ґрунтови́х вод; б. континента́льной 
окра́ины басе́йн континента́льної 
окра́їни; б. пита́ния басе́йн жи́влення; 
б. подзе́мных вод басе́йн підзе́мних вод; 
б. поле́зных ископа́емых басе́йн ко́ри́с-
них копа́лин; б. элизио́нного ти́па басе́йн 
елізі́йного ти́пу; бессто́чный б. безстічни́й 
басе́йн; бороздообра́зный б. борознопо-
ді́бний басе́йн; вну́тренний б. вну́трішній 
басе́йн; водосбо́рный б. водозбі́рний ба-
се́йн; газоно́сный б. газоно́сний басе́йн; 
геосинклина́льный углено́сный б. гео-
синкліна́льний вуглено́сний басе́йн;  
гидрогеологи́ческий б. гідрогеологі́чний 
басе́йн; глубокозалега́ющий б. глибоко-
зале́глий басе́йн; Донецкий б. Донецький 
басе́йн; дрени́рующий б. дренува́льний 
басе́йн; железору́дный б. залізору́дний 
басе́йн; задугово́й б. задугови́й басе́йн; 
закры́тый б. закри́тий басе́йн; за́мкну-
тый б. за́мкнений (за́мкнутий) басе́йн; 
каменноу́гольный б. кам'янову́гі́льний 
басе́йн; концево́й б. кінце́вий басе́йн; 
леднико́вый б. льодовико́вий басе́йн; 
лимни́ческий б. лімні́чний басе́йн; маг-
мати́ческий б. магмати́чний басе́йн; 
межго́рный б. міжгі́рний басе́йн; мелко-
во́дный б. мілково́дний басе́йн; морско́й б. 
морськи́й басе́йн; нефтегазоно́сный б. 
нафтогазоно́сний басе́йн; нефтено́сный б. 
нафтоно́сний басе́йн; обнажённый б. від-
сло́нений басе́йн; океани́ческий б. океа-
ні́чний басе́йн; откры́тый б. відкри́тий 
басе́йн; парали́ческий б. паралі́чний ба-
се́йн; пита́тельный б. живи́льний басе́йн; 
платфо́рменный у́гольный б. плат-
фо́рмний ву́гі́льний басе́йн; полуот-
кры́тый б. напіввідкри́тий басе́йн; пред-
дугово́й б. переддугови́й басе́йн; при-
ли́вный б. припли́вний басе́йн; ра-
зветвлённый б. розгалу́жений басе́йн; 
речно́й б. річкови́й басе́йн; сбо́рный б. 
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збі́рний басе́йн; синклина́льный б. син-
кліна́льний басе́йн; скла́дчатый б. склад-
ча́стий басе́йн; сла́нцевый б. сла́нцевий 
басе́йн; собира́тельный б. збира́льний 
басе́йн; солено́сный б. солено́сний ба-
се́йн; солоноватово́дные б-ны солонува-
тово́дні басе́йни; структу́рный б. струк-
ту́рний басе́йн; тектони́ческий б. текто-
ні́чний басе́йн; углено́сный б. вугле-
но́сний басе́йн; у́гольный б. ву́гі́льний 
басе́йн; фи́рновый б. фі́рновий басе́йн; 
эвкси́нский б. евкси́нський басе́йн; 
языкови́дный (языкообра́зный) ледни-
ко́вый б. язикоподі́бний льодовико́вий 
басе́йн; языко́вый б. язико́вий басе́йн 

бассе́йновый басе́йновий; б-вая страти-
гра́фия басе́йнова стратигра́фія 

бассети́т басети́т, -ту 
бастини́т бастині́т, -ту 
басти́т басти́т, -ту 
басти́товый басти́товий; б-вая поро́да 

басти́това поро́да 
бастневи́т бастневі́т, -ту 
бастнези́т бастнези́т, -ту 
бастони́т бастоні́т, -ту 
ба́схевский ба́схівський; б-кая сви́та 

ба́схівська сві́та 
бат бат, -ту 
батави́т батаві́т, -ту 
баталпаши́нский баталпаши́нський;  

б-кая сви́та баталпаши́нська сві́та 
батаре́я батаре́я, -ре́ї; аккумуля́торная б. 

акумуля́торна батаре́я; ано́дная б. ано́дна 
батаре́я; б. коло́дцев батаре́я коло́дязів; 
б. элеме́нтов батаре́я елеме́нтів; гальва-
ни́ческая б. гальвані́чна батаре́я 

батвилли́т батвілі́т, -ту 
батиа́ль батіа́ль, -лі, т. -ллю 
батиа́льный батіа́льний; б-ная зо́на ба-

тіа́льна зо́на; б-ная о́бласть батіа́льна 
о́бласть; б-ная фа́уна батіа́льна фа́уна;  
б-ная фа́ция батіа́льна фа́ція; б-ные  
отложе́ния батіа́льні ві́дклади 

батибиони́ты мн. батибіоні́ти, -тів 
батиге́нный батиге́нний 
батиграфи́ческий батиграфі́чний; б-кая 

крива́я батиграфі́чна крива́ 
батилимнио́н батилімніо́н, -ну 
батилитора́ль батилітора́ль, -лі, т. -ллю 
батиметри́ческий батиметри́чний; б-кая 

зо́на батиметри́чна зо́на; б-кая ка́рта  
батиметри́чна ка́рта (ма́па); б-кая ступе́нь 

батиметри́чний сту́пінь (рі́вень); б-кая 
после́довательность батиметри́чна послі-
до́вність; б. контро́ль батиметри́чний 
контро́ль; б-кое распределе́ние батимет-
ри́чний розпо́діл 

батиме́трия батиме́трія, -рії 
батими́т батимі́т, -ту 
батипелагиа́ль батипелагіа́ль, -лі, т. -ллю 
батипелаги́ческий батипелагі́чний; б-кая 

зо́на батипелагі́чна зо́на 
батирео́н батирео́н, -ну 
батисейсми́ческий батисейсмі́чний;  

б-кое землетрясе́ние батисейсмі́чний 
землетру́с 

батисинекли́за батисинеклі́за, -зи 
батиси́т батиси́т, -ту 
батиска́ф батиска́ф, -фа 
бати́стовый бати́стовий; б. сла́нец ба-

ти́стовий сла́нець 
батисфе́ра батисфе́ра, -ри 
батитермо́граф батитермо́граф, -фа 
батлери́т батлери́т, -ту 
батми́зм батмі́зм, -му 
батмогене́з батмогене́з, -зу 
батоксе́нный батоксе́нний 
батоли́т батолі́т, -ту; сло́жный б. склад-

ни́й батолі́т 
батолити́т батоліти́т, -ту 
батоли́товый батолі́товий 
бато́метр бато́метр, -ра 
батопласти́чный батопласти́чний 
батофо́бный батофо́бний 
батпа́к батпа́к, -ку 
батрахи́т батрахі́т, -ту 
батрахомо́рф батрахомо́рф, -фа 
батрологи́ческий батрологі́чний 
ба́тский ба́тський; б. я́рус ба́тський я́рус 
батуки́т батукі́т, -ту 
батуми́т батумі́т, -ту 
батчелори́т батчелори́т, -ту 
батя́тичский батя́тицький; б-кая сви́та 

батя́тицька сві́та 
бауери́т бауєри́т, -ту 
баули́т баулі́т, -ту 
баули́товый баулі́товий 
баумгауери́т баумгауєри́т, -ту 
бауми́т баумі́т, -ту 
бауронаи́т бауронаї́т, -ту 
бафертиси́т бафертиси́т, -ту 
баха́да баха́да, -ди 
бахиаи́т бахіаї́т, -ту 
бахиа́т бахіа́т, -ту 
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ба́хмутский ба́хмутський; б-кая сви́та 
ба́хмутська сві́та 

бахро́мчатый торочкува́тий, бах-
ро́мчастий; б. вы́рост торочкува́тий (бах-
ро́мчастий) ви́ріст 

бацикли́ческий бациклі́чний; б-кая  
текто́ника бациклі́чна текто́ніка 

бацилли́т бацилі́т, -ту 
бацилля́рный бациля́рний; б-ная струк-

ту́ра бациля́рна структу́ра 
бацири́т бацири́т, -ту 
бацци́т баци́т, -ту 
ба́шенный ба́штовий; б. копёр 

ба́штовий копе́р; б. экскава́тор ба́штовий 
екскава́тор 

башки́рский башки́рський; б. я́рус баш-
ки́рський я́рус 

башма́к (деталь, приспособление) башма́к, 
-ка́, п. -маці́ и -ку́; б. насо́сно-компре́с-
сорных труб башма́к насо́сно-компре́сорних 
труб; по́люсный б. по́люсний башма́к; 
ре́жущий б. рі́зальний башма́к 

башнеобра́зный вежоподі́бний, башто-
поді́бний; б-ная фо́рма вежоподі́бна  
(баштоподі́бна) фо́рма 

ба́шня вежа, -жі, ба́шта, -ти 
беарси́т беарси́т, -ту 
бебедури́т бебедури́т, -ту 
беггильди́т бегільди́т, -ту 
бе́глый рухли́вий, швидки́й; б-лая по-

ро́да рухли́ва (швидка́) поро́да 
бегу́щий біжни́й, рухо́мий; б-щая по-

ро́да рухо́ма поро́да; б-щая волна́ біжна́ 
хви́ля 

беданти́т беданти́т, -ту 
бедене́кирский бедене́кирський; б-кая 

сви́та бедене́кирська сві́та 
бедени́т бедені́т, -ту 
бедиази́т бедіази́т, -ту 
бедле́нд бедле́нд, -ду 
бе́дный бі́дний; б-ная жи́ла бі́дна жи́ла; 

б-ная руда́ бі́дна руда́ 
бедро́к бедро́к, -ка 
бедулье́н бедульє́н, -ну 
бедулье́нский бедульє́нський; б. подъя́рус 

бедульє́нський під'я́рус 
беегери́т беєгери́т, -ту 
беербахи́т беєрбахі́т, -ту 
бежении́т беженії́т, -ту 
безаперту́рный безаперту́рний 
безбороздно́й безборозни́й 
безбороздово́й безборозе́нний; б. уча́с-

ток безборозе́нна діля́нка 

безвалу́нный безвалу́нний; б-ная гли́на 
безвалу́нна гли́на; б-ная о́бласть безва-
лу́нна о́бласть 

безвихрево́й безвихрови́й; б-во́е дви-
же́ние безвихрови́й рух 

безво́дный безво́дний; б-ная окси́д без-
во́дний окси́д; б-ная по́чва безво́дний 
ґрунт; б-ная серноки́слая и́звесть без-
во́дне сірчаноки́сле вапно́; б-ная со́да 
безво́дна со́да; б. гипс безво́дний гіпс; 
б. карбона́т безво́дний карбона́т; б. сили-
ка́т безво́дний силіка́т 

безво́дье безво́ддя 
безгра́нный безгра́нний 
безгу́мусный безгу́мусний 
безде́йствующий неді́ючий; б. вулкан 

неді́ючий вулка́н; б. ко́нус неді́ючий 
ко́нус; б. кра́тер неді́ючий кра́тер; б. лед-
ни́к неді́ючий льодови́к 

бездиато́мовый бездіато́мовий; б. тре́пел 
бездіато́мовий тре́пел 

безды́мный безди́мний; б. у́голь без-
ди́мне ву́гі́лля 

безжи́зненный безжиттє́вий; безжи́знен-
ное дно безжиттє́ве дно 

безжи́лковый безжи́льний 
беззамко́вые сущ., мн. беззамко́ві, -вих 
беззо́льный беззо́льний; б-ная состав-

на́я часть беззо́льна складова́ части́на; 
б. у́голь беззо́льне ву́гі́лля 

беззу́бые сущ., мн. беззу́бі, -бих 
беззу́бый беззу́бий; б-бая ра́ковина без-

зу́ба черепа́шка (му́шля, ско́йка); б. замо́к 
беззу́бий замо́к; б. кит беззу́бий кит 

безимуади́т безимуади́т, -ту 
безлепестко́вый безпелюстко́вий 
безлю́дный безлю́дний; б-ная вы́емка 

безлю́дна ви́їмка 
безмаховико́вый безмаховико́вий; 

б. двухцили́ндровый парово́й насо́с безма-
ховико́вий двоцилі́ндровий парови́й насо́с 

безнапо́рный безнапі́рний 
безнаря́дный безнаря́дний 
безно́гий безно́гий; б-гие че́рви безно́гі 

че́рви 
безоливи́новый безоліви́новий 
безопа́сность безпе́ка, -ки, д. и п. -пе́ці; 

б. рабо́т безпе́ка робі́т; б. труда́ безпе́ка 
пра́ці; виброакусти́ческая б. віброакус-
ти́чна безпе́ка; радиацио́нная б. радіа-
ці́йна безпе́ка 

безопа́сный безпе́чний; б-ная нагру́зка 
безпе́чне наванта́ження; б-ная техноло́гия 
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безпе́чна техноло́гія; б-ное расстоя́ние 
безпе́чна ві́дстань (ві́ддаль) 

безоско́лочный безоско́лковий; б-ное 
стекло́ безоско́лкове скло 

безо́сный безві́сний, безосьови́й; 
диэдри́ческая б-ная симме́три́я діед-
ри́чна безві́сна (безосьова) симетрі́я; 
диэдри́ческий б. вид симме́три́и діед-
ри́чний безві́сний (безосьови́й) вид симет-
рі́ї; диэдри́ческий б. класс діедри́чний 
безві́сний (безосьови́й) клас 

безо́стый, безо́стный безо́стий, голоко-
ло́сий 

безофиоли́товый безофіолі́товий; 
коллизио́нный б. шов колізі́йний безофі-
олі́товий шов 

безрёберный безребе́рний, безре́брий 
безрезульта́тный безрезульта́тний; б-ная 

сква́жина безрезульта́тна свердлови́на 
безро́гий безро́гий; б. носоро́г безро́гий 

носорі́г 
безро́тые сущ., мн. безро́ті, -тих 
безру́дный безру́дний; б-ная жи́ла без-

ру́дна жи́ла; б-ная поро́да безру́дна по-
ро́да; б-ная сква́жина безру́дна свердло-
ви́на; б-ная ста́дия безру́дна ста́дія; 
б. конта́кт безру́дний конта́кт 

безру́словый, безруслово́й безруслови́й; 
б-вая (б-ва́я) ложби́на безруслова́ 
уло́го́вина (вло́го́вина) 

безу́гольный безву́гі́льний; б-ная сви́та 
безву́гі́льна сві́та 

безэстака́дный безестака́дний; б. намы́в 
безестака́дний нами́в 

бейделли́т бейделі́т, -ту 
бейделли́товый бейделі́товий; б-вая 

гли́на бейделі́това гли́на 
бейери́т бейєри́т, -ту 
бейлии́т бейлії́т, -ту 
бейльдони́т бейльдоні́т, -ту 
бейрихи́дный бейрихі́дний; б. диморо-

ни́зм бейрихі́дний димороні́зм 
бейрихи́т бейрихі́т, -ту 
бе́йсик бе́йсик, -ка 
бекинкини́т бекінкіні́т, -ту 
беккели́т бекелі́т, -ту 
беккерели́т бекерелі́т, -ту 
беккере́ль бекере́ль, -ля, т. -лем 
беккери́т бекери́т, -ту 
бекстреми́т бекстремі́т, -ту 
белайи́т белаїт́, -ту 
белдонгри́т белдонгри́т, -ту 

белдонури́т белдонури́т, -ту 
белемни́товый белемні́товий; б-вая 

сви́та белемні́това сві́та 
белемни́т белемні́т, -ту 
белемноиде́и мн. белемноіде́ї, -де́й 
белени́т белені́т, -ту 
бели́ла біли́ло, -ла; тита́новые б. тита́нове 

біли́ло; ци́нковые б. ци́нкове біли́ло 
бели́льный (служащий для побелки) бі-

ли́льний; б-ная и́звесть біли́льне вапно́ 
бели́т белі́т, -ту 
бели́товый белі́товий; б. шлам белі́-

товий шлам 
белки́ (сглаженные вершины гор) мн.  

білки́, -кі́в 
беллерофо́н белерофо́н, -на 
беллерофонди́т белерофонди́т, -ту 
бе́ллинг бе́лінг, -га 
беллинджери́т белінджери́т, -ту 
белли́т белі́т, -ту 
белове́жский білове́зький; б-кая сви́та 

білове́зька сві́та 
белови́т білові́т, -ту 
белогла́зка (лёссовая порода) білозі́рка, 

-ки, д. и п. -рці, р. мн. -рок 
белого́ровский білого́рівський; б-кая 

сви́та білого́рівська сві́та 
белокали́твенский білокали́твенський; 

б-кая сви́та білокали́твенська сві́та 
белока́менский білока́м'янський; б-кая 

сви́та білока́м'янська сві́та 
белокоро́вичский білокоро́вицький;  

б-кая подсви́та білокоро́вицька підсві́та 
белокузьми́новский білокузьми́нівський; 

б-кая сви́та білокузьми́нівська сві́та 
беломори́т біломори́т, -ту 
беломо́рский біломо́рський; б-кая  

трансгре́ссия біломо́рська трансгре́сія; 
б. ко́мплекс біломо́рський ко́мплекс 

белони́т белоні́т, -ту 
белоносфери́т белоносфери́т, -ту 
белопото́кский білопоті́цький; б-кая 

сви́та білопоті́цька сві́та; б-кая се́рия 
білопоті́цька се́рія 

белореги́т белорегі́т, -ту 
белоре́цкий білорі́цький; б-кая сви́та 

білорі́цька сві́та 
белоре́ченский білорі́ченський; б-кая 

сви́та білорі́ченська сві́та; б-кие слои́ 
білорі́ченські шари́  

белоти́сенский білоти́сенський; б-кая 
сви́та білоти́сенська сві́та 
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белоэйли́т белоейлі́т, -ту 
бе́лтский бе́лтський; б-кая се́рия 

бе́лтська се́рія; б-кая систе́ма бе́лтська 
систе́ма 

белуги́т белугі́т, -ту 
белуджите́рий белуджите́рій, -рію 
бе́лый бі́лий; б-лая гли́на бі́ла гли́на;  

б-лая квасцо́вая руда́ бі́ла галуно́ва руда́; 
б-лый окси́д бі́лий окси́д; б-лая свин-
цо́вая руда́ бі́ла свинце́ва руда́; б-лая 
сурьма́ бі́ла сурма́ (бі́лий сти́бій); б-лое 
желе́зо бі́ле залі́зо; б-лое пятно́ бі́ла 
пля́ма; б-лые фале́ни бі́лі фале́ні; б. бари́т 
бі́лий бари́т; б. возго́н (б-лая возго́нка) 
бі́лий згін (бі́ла згі́нка); б. грана́т бі́лий 
грана́т; б. железня́к бі́лий залізня́к; 
б. и́мпульс бі́лий і́мпульс; б. ита-
лья́нский известня́к бі́лий італі́йський 
вапня́к; б. кора́лл бі́лий кора́л; б. краг 
бі́лий краг; б. кре́мень бі́лий кре́мінь; 
б. купоро́с бі́лий купоро́с; б. кури́льщик 
бі́лий куре́ць; б. мох бі́лий мох; б. мра́мор 
бі́лий ма́рмур; б. мышья́к бі́лий арсе́н; 
б. нефри́т бі́лий нефри́т; б. ни́келевый 
колчеда́н бі́лий ні́келевий колчеда́н; 
б. оса́дочный каоли́н бі́лий осадо́вий 
каолі́н; б. перели́в бі́лий по́лиск; б. сви-
не́ц бі́лий свине́ць; б. сигна́л бі́лий сиг-
на́л; б. слой бі́лий шар; б. спектр бі́лий 
спектр; б. стеклова́тый кварц бі́лий 
склува́тий кварц; б. томсони́т бі́лий том-
соні́т; б. топа́з бі́лий топа́з; б. у́голь бі́ле 
ву́гі́лля; б. фо́сфор бі́лий фо́сфор; б. шум 
бі́лий шум 

бельбаи́т бельбаї́т, -ту 
бельги́йский бельгі́йський; б. лист 

бельгі́йський лист 
бельдонгри́т бельдонгри́т, -ту 
бельмонти́т бельмонти́т, -ту 
бе́льсинский бе́льсинський; б-кая 

то́лща бе́льсинська то́вща 
белянкини́т бєлянкіні́т, -ту 
бементи́т бементи́т, -ту 
беми́т бемі́т, -ту 
беми́товый бемі́товий; б. бокси́т бе-

мі́товий бокси́т 
беммелени́т бемелені́т, -ту 
бенжамини́т, беньямини́т бенжаміні́т, -ту, 

беньяміні́т, -ту 
бензи́новый бензи́новий; б. дви́гатель 

бензи́новий двигу́н; б. потенциа́л бен-
зи́новий потенціа́л 

бензо́йный бензо́йний; б-ная кислота́ 
бензо́йна кислота́ 

бензо́л бензо́л, -лу 
бензольдеги́д бензольдегі́д, -ду 
бензо́льный бензо́льний; б-ная смола́ 

бензо́льна смола́; б. углеводоро́д бен-
зо́льний вуглево́день 

бенитои́т бенітої́т, -ту 
бенстони́т бенстоні́т, -ту 
бента́ль бента́ль, -лі, т. -ллю 
бенти́ческий бенти́чний; б-кая фа́уна 

бенти́чна фа́уна; б-кие во́доросли бен-
ти́чні во́дорості 

бентоге́нный бентоге́нний 
бентони́т бентоні́т, -ту 
бентонитиза́ция бентонітиза́ція, -ції 
бентони́товый бентоні́товий; б-вая 

гли́на бентоні́това гли́на; б. сла́нец бен-
тоні́товий сла́нець 

бенто́нный бенто́нний; б-ная фа́уна бен-
то́нна фа́уна; б-ная фораминифе́ра бен-
то́нна форамініфе́ра 

бе́нтос бе́нтос, -су; бродя́чий б. бро-
дя́чий бе́нтос; ваги́льный б. вагі́льний 
бе́нтос; прикреплённый б. прикрі́плений 
бе́нтос; сеси́льный б. сеси́льний бе́нтос 

бе́нтосный бе́нтосний; б-ная фа́уна 
бе́нтосна фа́уна 

бенч бенч, -чу, т. -чем 
берауни́т берауні́т, -ту 
бербанки́т бербанкі́т, -ту 
бербахи́т бербахі́т, -ту 
бербо́ут-ча́ртер бербо́ут-ча́ртер, -ра 
бергали́т бергалі́т, -ту 
бергамаски́т бергамаскі́т, -ту 
бергени́т бергені́т, -ту 
берге́рия берге́рія, -рії 
бергиниза́ция бергініза́ція, -ції 
берг-колле́гия берг-коле́гія, -гії 
бергманни́т бергмані́т, -ту 
берг-привиле́гия берг-привіле́й, -ле́ю 
берг-регла́мент берг-регла́мент, -ту 
бергшру́нд бергшру́нд, -да 
бергштри́х бергштри́х, -ха́ 
берди́чевский берди́чівський; б. тип 

грани́та берди́чівський тип грані́ту 
бе́рег бе́рег, -га, п. -резі, мн. -ги́, -гі́в;  

абразио́нный б. абразі́йний бе́рег; акку-
муляти́вный б. акумуляти́вний бе́рег; 
б. ара́льского ти́па бе́рег ара́льського 
ти́пу; б. атланти́ческого ти́па бе́рег атлан-
ти́чного ти́пу; б. балеа́рского ти́па бе́рег 
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балеа́рського ти́пу; б. всплыва́ния бе́рег 
сплива́ння; б. вулкани́ческого ти́па бе́рег 
вулкані́чного ти́пу; б. далма́тского ти́па 
бе́рег далма́тського ти́пу; б. ки́мвровско-
го ти́па бе́рег кі́мвровського ти́пу; 
б. лагу́нного ти́па бе́рег лагу́нного ти́пу; 
б. лима́нного ти́па бе́рег лима́нного ти́пу; 
б. новосиби́рского ти́па бе́рег новоси-
бі́рського ти́пу; б. столо́вых стран бе́рег 
столо́вих краї́н; б. тектони́ческих нару-
ше́ний бе́рег тектоні́чних пору́шень; 
б. тихоокеа́нского ти́па бе́рег тихо-
океа́нського ти́пу; б. фио́рдового ти́па 
бе́рег фіо́рдового ти́пу; б. ше́рмового 
ти́па бе́рег ше́рмового ти́пу; б. шхе́рного 
ти́па бе́рег шхе́рного ти́пу; боло́тистый б. 
болоти́стий бе́рег; бу́хтовый б. бу́хтовий 
бе́рег; во́гнутый б. уві́гну́тий бе́рег; вол-
ноприбо́йный б. хвилеприбі́йний бе́рег; 
втори́чный б. втори́нний бе́рег; 
вы́пуклый б. опу́клий (ви́пуклий) бе́рег; 
вы́равненный б. ви́рівняний бе́рег; глу-
бо́кий б. глибо́кий бе́рег; гори́стый б. 
гори́стий бе́рег; де́льтовый б. де́льтовий 
бе́рег; диагона́льный б. діагона́льний 
бе́рег; дискорда́нтный б. дискорда́нтний 
(незгі́дний) бе́рег; залива́емый б. залив-
ни́й бе́рег; зато́пленный б. зато́плений 
бе́рег; зре́лый б. зрі́лий бе́рег; 
изви́листый б. зви́вистий бе́рег; 
изре́занный б. порі́заний бе́рег; кора́л-
ловый б. кора́ловий бе́рег; коренно́й б. 
корінни́й бе́рег; круто́й морско́й б. кру-
ти́й (стрімки́й) морськи́й бе́рег; 
ло́пастный б. лопате́вий бе́рег; матери-
ко́вый б. материко́вий бе́рег; молодо́й б. 
молоди́й бе́рег; наго́рный б. нагі́рний 
бе́рег; наносно́й б. наносни́й (нане́сений, 
намивни́й, наму́лений) бе́рег; нейтра́ль-
ный б. нейтра́льний бе́рег; несогла́сный б. 
незгі́дний бе́рег; низи́нный б. низи́нний 
(низови́нний) бе́рег; ни́зменный б. низо-
ви́нний (низи́нний) бе́рег; обры́вистый б. 
у́рвистий (ури́вистий) бе́рег; отве́сный б. 
прямови́сний (отвесно стоящий – стор-
чови́й) бе́рег; отло́гий морско́й б. по-
ло́гий (спа́дистий) морськи́й бе́рег; пер-
ви́чный б. перви́нний бе́рег; песча́ный б. 
піща́ний бе́рег; по́днятый б. пі́дня́тий 
(піді́йня́тий) бе́рег; пока́тый б. 
спа́дистий (похи́лий, поло́гий, по-
ло́жистий) бе́рег; попере́чный б. попе-

ре́чний бе́рег; продо́льный б. поздо́вжній 
(подо́вжній) бе́рег; размыва́емый б. роз-
мивни́й бе́рег; размы́тый б. розми́тий 
бе́рег; риа́совый б. ріа́совий бе́рег; 
сбро́совый (сбро́сный, сбросно́й) б. скид-
ни́й бе́рег; скали́стый б. скеля́стий бе́рег; 
согла́сный б. згі́дний бе́рег; сполза́ющий б. 
сповза́ючий бе́рег; утёсистый б. стрімча́стий 
(скеля́стий) бе́рег; эроди́рованный б. 
еродо́ваний бе́рег 

берегово́й берегови́й; б-ва́я бре́кчия бе-
регова́ бре́кчія; б-ва́я га́лька берегова́ 
га́лька (рінь); б-ва́я да́мба берегова́ да́мба; 
б-ва́я дю́на берегова́ дю́на; б-ва́я зо́на 
берегова́ зо́на; б-ва́я коса́ берегова́ коса́; 
б-ва́я ли́ния берегова́ лі́нія; б-ва́я море́на 
берегова́ море́на; б-ва́я ни́ша берегова́ 
ні́ша; б-ва́я о́сыпь берегови́й о́сип; б-ва́я 
о́тмель берегова́ обмі́лина; б-ва́я плат-
фо́рма берегова́ платфо́рма; б-ва́я полоса́ 
берегова́ сму́га; б-ва́я поро́да берегова́ 
поро́да; б-ва́я равни́на берегова́ рівни́на; 
б-ва́я ро́ссыпь берегове́ розси́пище (бере-
гови́й ро́зсип); б-ва́я скала́ берегова́ 
ске́ля; б-ва́я съёмка берегове́ зніма́ння 
(берегова́ зйо́мка); б-ва́я терра́са берегова́ 
тера́са; б-ва́я фа́ция берегова́ фа́ція; б-во́е 
мо́ре берегове́ мо́ре; б-во́е накопле́ние 
берегове́ нагрома́дження; б-во́е о́зеро бе-
регове́ о́зеро; б-во́е тече́ние берегова́ те-
чія́; б. вал берегови́й вал; б. вы́ступ бере-
гови́й ви́ступ; б. га́лечник берегови́й 
га́лечник; б. дрена́ж берегови́й дрена́ж; 
б. ко́нтур берегови́й ко́нтур; б. кряж бе-
регови́й кряж (берегове́ па́смо); б. лёд 
берегови́й лід; б. отко́с берегови́й схил; 
б. песо́к берегови́й пісо́к; б. пото́к берего-
ви́й поті́к; б. про́филь берегови́й про́філь; 
б. риф берегови́й риф; б. склон берегови́й 
схил; б. утёс берегови́й стрімча́к (бе́ски́д, 
бе́ске́д, бе́ске́т, [берегова́ ске́ля]); б. эф-
фе́кт берегови́й ефе́кт; б-вы́е нано́сы 
берегові́ нано́си; б-вы́е отложе́ния бере-
гові́ ві́дклади; дре́вняя б-ва́я ли́ния да́вня 
берегова́ лі́нія; зато́пленная б-ва́я ли́ния 
зато́плена берегова́ лі́нія; зре́лая б-ва́я 
ли́ния зрі́ла берегова́ лі́нія; зу́бчатая  
б-ва́я ли́ния зубча́ста берегова́ лі́нія;  
наступа́ющая б-ва́я ли́ния наступа́льна 
берегова́ лі́нія; риа́совая б-ва́я ли́ния 
ріа́сова берегова́ лі́нія; сбро́сная (сброс-
на́я, сбро́совая) б-ва́я ли́ния скидна́  
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берегова́ лі́нія; сло́жная б-ва́я ли́ния 
складна́ берегова́ лі́нія 

бережко́вский бережкі́вський; б-кая 
сви́та бережкі́вська сві́та; б-кая се́рия 
бережкі́вська се́рія 

берези́т берези́т, -ту 
березитиза́ция березитиза́ція, -ції 
березня́нский березня́нський; б-кая 

сви́та березня́нська сві́та 
березови́т березові́т, -ту 
берёзовский бере́зівський; б-кие слои́ 

бере́зівські шари́  
березовски́т березовські́т, -ту 
бере́ка бере́ка, -ки, д. і мн. -ці 
бере́кский бере́цький; б-кая сви́та бе-

ре́цька сві́та 
беремя́нский берем'я́нський; б. подго-

ризо́нт берем'я́нський підгоризо́нт 
беренгели́т беренгелі́т, -ту 
берени́т берені́т, -ту 
береноси́т береноси́т, -ту 
берескле́товый брусли́новий 
бересто́вский бересті́вський; б-кие слои́ 

бересті́вські шари́ 
бержении́т берженії́т, -ту 
бери́лл бери́л, -лу; голубо́й б. блаки́тний 

(голуби́й) бери́л; золоти́стый б. золо-
ти́стий бери́л; це́зиевый б. це́зієвий бери́л 

берилла́т берила́т, -ту 
бери́ллиевый бери́лівий; б. везувиа́н 

бери́лієвий везувіа́н; б. маргари́т бе-
ри́лієвий маргари́т 

бери́ллий бери́лій, -лію 
берилли́т берилі́т, -ту 
берилло́метр берило́метр, -ра 
бериллони́т берилоні́т, -ту 
беринги́т берингі́т, -ту 
беркейи́т беркеї́т, -ту 
берки́т беркі́т, -ту 
бе́рклий бе́рклій, -лію 
берлини́т берліні́т, -ту 
берли́нский берлі́нський; б-кая лазу́рь 

берлі́нська лазу́р 
бе́рма бе́рма, -ми 
бермани́т бермані́т, -ту 
бермба́дский бермба́дський; б-кая 

сви́та бермба́дська сві́та 
бермуди́т бермуди́т, -ту 
бернардини́т бернардині́т, -ту 
берндти́т берндти́т, -ту 
бернесси́т бернеси́т, -ту 
бернисса́рский берніса́рський; б. я́рус 

берніса́рський я́рус 

бе́рновский бе́рнівський; б-кая под-
сви́та бе́рнівська підсві́та 

берондри́т берондри́т, -ту 
берриа́с беріа́с, -су 
берриа́сский беріа́ський; б. подъя́рус 

беріа́ський під'я́рус; б. я́рус беріа́ський 
я́рус 

беррии́т бериї́т, -ту 
бертоле́товый бертоле́товий; б-вая соль 

бертоле́това сіль 
бертоли́т бертолі́т, -ту 
бертони́т бертоні́т, -ту 
бертоссаи́т бертосаї́т, -ту 
бертранди́т бертранди́т, -ту 
бертьери́н бертьєри́н, -ну 
бертьери́т бертьєри́т, -ту 
берцелиани́т берцеліані́т, -ту 
берцели́ды мн. берцелі́ди, -дів 
берцелии́т берцелії́т, -ту 
беска́мерный безка́мерний; б-ная по́ра 

безка́мерна по́ра 
беска́псюльный безка́псульний; б-ное 

взрыва́ние безка́псульне підрива́ння 
бескарбона́тный безкарбона́тний 
бесква́рцевый безква́рцовий; б-вая по-

ро́да безква́рцова поро́да; б. порфи́р без-
ква́рцовий порфі́р 

бескилевы́е сущ., мн. безкільові́, -ви́х 
бескислоро́дный безкисне́вий; б-ная 

кислота́ безкисне́ва кислота́ 
бескомпре́ссорный безкомпре́сорний;  

б-ная эксплуата́ция безкомпре́сорна  
експлуата́ція 

бесконе́чный нескінче́нний; б-ная ре-
шётка нескінче́нні ґра́ти; б-ная цепь не-
скінче́нне па́смо; б-ные листья тет-
раэ́дров нескінче́нні листи́ тетрае́дрів 

бесконта́ктовый безконта́ктовий; б-вая 
часть за́лежи безконта́ктова части́на по́кладу 

бескорнево́й безкорене́вий; б-ва́я 
про́бка (вторичная ткань растений, рас-
положенная под корой) безкорене́вий 
ко́рок; б-ва́я скла́дка безкорене́ва скла́дка 

бескры́лый безкри́лий; б-лые членис-
тоно́гие безкри́лі членистоно́гі 

беспа́нцирный безпа́нцерний, безпа́н-
цирний; б-ные ракообра́зные безпа́нцерні 
(безпа́нцирні) ракоподі́бні 

бесперегоро́дочный безперегоро́дковий; 
б-ная ра́ковина безперегоро́дкова чере-
па́шка (му́шля, ско́йка) 

бесперспекти́вный безперспекти́вний; 
б-ная земля́ безперспекти́вна земля́ 
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беспесча́ный безпіща́ний; б. бето́н без-
піща́ний бето́н 

беспла́менный безполумене́вий, безпо-
лум'я́ний; б-ное взрыва́ние безполуме-
не́ве (безполум'я́не) виса́джування (підри-
ва́ння); б. индика́тор безполумене́вий 
індика́тор; б. у́голь безполумене́ве ву́гі́лля 

беспло́дный безплі́дний; б-ная земля́ 
безплі́дна земля́ 

бесповоро́тный безповоро́тний; б-ная 
вы́борка безповоро́тна ви́бірка 

бесподъёмный безпідйо́мний; б-ная ук-
ла́дка безпідйо́мне уклада́ння 

беспозвоно́чный безхребе́тний; б-ное 
живо́тное безхребе́тна твари́на 

беспоко́йный неспокі́йний; б-ная зо́на 
неспокі́йна зо́на 

бесполевошпа́товый безпольово-
шпа́товий 

беспо́люсный безпо́люсний 
беспо́ровый безпо́ровий; б-вая поро́да 

безпо́рова поро́да 
беспоря́дочный безла́дний; б-ная ма́сса 

безла́дна ма́са; б-ная тексту́ра безла́дна 
тексту́ра; б-ное движе́ние безла́дний рух; 
б-ное пересла́ивание безла́дне переша-
ро́вування; б-ное прораста́ние безла́дне 
пророста́ння; б-ное строе́ние безла́дна 
будо́ва 

беспупко́вый безпупко́вий; б-вая 
ра́ковина безпупко́ва черепа́шка (му́шля, 
ско́йка) 

бессара́бский бессара́бський; б-кие слои́ 
бессара́бські шари́  

бесседе́льный безсіде́льний; б-ная 
ли́ния безсіде́льна лі́нія 

бессерни́стый безсірчи́стий; б-тые от-
ложе́ния безсірчи́сті ві́дклади 

бессе́рный безсірча́ний; б. у́голь безсір-
ча́не ву́гі́лля 

бессифо́нные сущ., мн. безсифо́нні, -них 
бесскеле́тный безскеле́тний; б-ная 

гу́бка безскеле́тна гу́бка; б-ная по́чва 
безскеле́тний ґрунт; б-ная фо́рма безске-
ле́тна фо́рма 

бесслои́стый нешарува́тий; б-тая струк-
ту́ра нешарува́та структу́ра 

бессме́ртный безсме́ртний; б-ные ти́пы 
безсме́ртні ти́пи 

бессто́чный безстічни́й; б-ная о́бласть 
безстічна́ о́бласть; б-ное о́зеро безстічне́ 
о́зеро; б. бассе́йн безстічни́й басе́йн 

бесструкту́рный безструкту́рний; б-ная 
пласти́нка безструкту́рна пласти́нка;  
б-ная по́чва безструкту́рний ґрунт 

бессульфа́тность безсульфа́тність, -ності, 
т. -ністю 

бессульфа́тный безсульфа́тний 
бестра́нспортный безтра́нспортний 
бестычи́нковый безтичи́нковий 
бесфо́рменный безфо́рмений 
бесхво́стый безхво́стий; б. че́реп без-

хво́стий че́реп 
бесцве́тный безба́рвний, безко́лірний, 

безкольоро́вий; б. кварц безба́рвний (без-
ко́лірний, безкольоро́вий) кварц; б. ко-
ру́нд безба́рвний (безко́лірний, безкольо-
ро́вий) кору́нд; б. опа́л безба́рвний (без-
ко́лірний, безкольоро́вий) опа́л; б. турма-
ли́н безба́рвний (безко́лірний, безкольо-
ро́вий) турмалі́н 

бесщелево́й безщіли́нний; б-ва́я спо́ра 
безщіли́нна спо́ра 

бесщелочно́й безлу́жний 
бе́та-га́мма-ме́тод бе́та-га́мма-ме́тод, -ду 
бе́та-желе́зо бе́та-залі́зо, -за 
бе́та-кварц бе́та-кварц, -цу 
бе́та-лучи́ бе́та-про́мені, -нів, (собир.) 

бе́та-промі́ння 
бе́та-ме́тод бе́та-ме́тод, -ду 
бе́та-пале́тка бе́та-пале́тка, -ки, д. и п.  

-тці, р. мн. -ток; после́дующая б.-п. на-
сту́пна бе́та-пале́тка; предвари́тельная б.-п. 
попере́дня бе́та-пале́тка; ста́ртовая б.-п. 
ста́ртова бе́та-пале́тка 

бе́та-пласт бе́та-пласт, -та́ 
бе́та-превраще́ния бе́та-перетво́рення, 

р. мн. -рень 
бе́та-распа́д бе́та-ро́зпад, -ду 
бетатро́н бетатро́н, -на 
бе́та-узбеки́т бе́та-узбекі́т, -ту 
бе́та-уранофа́н бе́та-уранофа́н, -ну 
бетафи́т бетафі́т, -ту 
бе́та-части́ца бе́та-части́нка, -ки, д. и п.  

-нці, р. мн. -нок 
бетехтини́т бетехтині́т, -ту 
бето́н бето́н, -ну; беспесча́ный б. безпі-

ща́ний бето́н; водонепроница́емый б. водо-
непроникни́й бето́н; гидротехни́ческий б. 
гідротехні́чний бето́н; доро́жный б. шляхо-
ви́й бе́тон; жаросто́йкий б. жаростійки́й 
бето́н; кислотосто́йкий б. кислотостійки́й 
бето́н; лёгкий б. легки́й бето́н 

бетони́т бетоні́т, -ту 
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бето́нный бето́нний; б-ная крепь бето́нне 
крі́плення; б-ная структу́ра бето́нна струк-
ту́ра; б. гидро́ид бето́нний гідро́їд 

беумлери́т беумлери́т, -ту 
бефанами́т, бефаними́т бефанамі́т, -ту, 

бефанімі́т, -ту 
бефори́т бефори́т, -ту 
бехили́т бехілі́т, -ту 
бе́хтерский бе́хтерський; б-кая толща 

бе́хтерська то́вща 
бечёвка моту́зка, -ки, д. и п. -зці, р. мн. -зок, 

мотузо́к, -зка́ 
бечёвочный мотузко́вий, (сделанный из 

бечёвки) мотузя́ний 
бечевни́к бечівни́к, -ка́ 
бе́шевский бе́шівський; б-кая зо́на 

бе́шівська зо́на; б-кая се́рия бе́шівська 
се́рія 

бешику́рский бешику́рський; б-кая 
сви́та бешику́рська сві́та 

бешпаги́рский бешпагі́рський; б-кие 
слои́ бешпагі́рські шари́  

бештауни́т бештауні́т, -ту 
биали́т біалі́т, -ту 
бианке́тто біанке́то (нескл.) 
бианки́т біанкі́т, -ту 
бибери́т бібери́т, -ту 
би́берский бі́берський; б-кое оледе-

не́ние бі́берське обледені́ння (заледені́ння, 
зледені́ння) 

бивариа́нтный біваріа́нтний; б-ная сис-
те́ма біваріа́нтна систе́ма 

бивекториа́льный бівекторіа́льний;  
б-ное сво́йство бівекторіа́льна власти́вість 

би́вень би́вень, -вня, т. -внем 
бивери́т бівери́т, -ту 
би́виум бі́віум, -му 
бидалоти́т бідалоти́т, -ту 
бидвиоти́т бідвіоти́т, -ту 
биелки́т бієлкі́т, -ту 
бизарди́т бізарди́т, -ту 
би́йский бі́йський; б-кая сви́та бі́йська 

сві́та; б-кие слои́ бі́йські шари́  
бикарбона́т бікарбона́т, -ту 
бикарбона́тный бікарбона́тний; б-ная 

желе́зистая вода́ бікарбона́тна залі́зиста 
вода́ 

бикатера́льный бікатера́льний 
биква́рцевый біква́рцовий; б-вая плас-

ти́нка біква́рцова пласти́нка 
бики́т бікі́т, -ту 
бикитаи́т бікітаї́т, -ту 

бикласти́т бікласти́т, -ту 
бикмэнта́унский бікмента́унський; б-кая 

сви́та бікмента́унська сві́та; б. подотде́л 
бікмента́унський підві́дділ 

бикони́ческий біконі́чний; б-кая 
ра́ковина біконі́чна черепа́шка (му́шля, 
ско́йка); б-кая фо́рма біконі́чна фо́рма 

биксбии́т біксбії́т, -ту 
билатера́льно-симметри́чный білате-

ра́льно-симетри́чний; б.-с-ная фо́рма бі-
латера́льно-симетри́чна фо́рма 

билатера́льность білатера́льність, -ності, 
т. -ністю 

билатера́льный білатера́льний; б-ная 
ра́ковина білатера́льна черепа́шка 
(му́шля, ско́йка); б. тип білатера́льний тип 

билибини́т білібіні́т, -ту 
билибински́т білібінські́т, -ту 
билини́т біліні́т, -ту 
биллитони́т білітоні́т, -ту 
би́ловский бі́лівський; б-кие слои́ 

бі́лівські шари́ 
бильети́т більєти́т, -ту 
бильци́т більци́т, -ту 
бимагмати́ческий бімагмати́чний; б-кая 

основна́я ма́сса бімагмати́чна основна́ ма́са 
биметалли́ческий біметале́вий, бімета-

лі́чний 
биметасомати́ческий біметасома-

ти́чний; б-кое месторожде́ние біметасо-
мати́чне родо́вище 

биметасомато́з біметасомато́з, -зу 
биминера́льный бімінера́льний; б. песо́к 

бімінера́льний пісо́к 
бимода́льность бімода́льність, -ності, т. 

-ністю 
бимофи́т бімофі́т, -ту 
бина́рный біна́рний; б-ная диагра́мма бі-

на́рна діагра́ма; б-ная ма́гма біна́рна ма́гма; 
б-ная номенклату́ра біна́рна номенклату́ра; 
б-ная регулиро́вка біна́рне регулюва́ння;  
б-ная систе́ма біна́рна систе́ма; б-ная шка-
ла́ біна́рна шкала́; б-ное сече́ние біна́рний 
перері́з; б. код біна́рний код 

бингхели́т бінгхелі́т, -ту 
биндгейми́т біндгеймі́т, -ту 
би́ндер бі́ндер, -ра 
бинеи́т бінеї́т, -ту 
бинемели́т бінемелі́т, -ту 
бинимора́льный бінімора́льний; б. ме-

таморфо́з бінімора́льний метаморфо́з 
бинни́т біні́т, -ту 
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бинокуля́р бінокуля́р, -ра 
бинокуля́рный бінокуля́рний; б-ная 

лу́па бінокуля́рна лу́па; б. микроско́п 
бінокуля́рний мікроско́п; б. нивели́р біно-
куля́рний нівелі́р  

бино́мен біно́мен, -на 
биномена́льный біномена́льний; б-ная 

номенклату́ра біномена́льна номенклату́ра 
бинорма́ль бінорма́ль, -лі, т. -ллю 
биогене́з біогене́з, -зу 
биогенеологи́ческий біогенеологі́чний 
биогене́тика біогене́тика, -ки, д. и п. -тиці; 

истори́ческая б. істори́чна біогене́тика 
биогенети́ческий біогенети́чний; б. за-

ко́н біогенети́чний зако́н 
биоге́нный біоге́нний; б-ная мигра́ция 

біоге́нна мігра́ція; б-ная поро́да біоге́нна 
поро́да; б-ная структу́ра біоге́нна струк-
ту́ра; б-ная фра́кция біоге́нна фра́кція;  
б-ное вещество́ біоге́нна речовина́; б-ные 
оса́дки біоге́нні оса́дки; б-ные отложе́ния 
біоге́нні ві́дклади; б. минера́л біоге́нний 
мінера́л; б. проце́сс біоге́нний проце́с;  
б. риф біоге́нний риф; б. фа́ктор  
біоге́нний фа́ктор (чи́нник); б. элю́вий 
біоге́нний елю́вій 

биогеографи́ческий біогеографі́чний; 
б-кая о́бласть біогеографі́чна о́бласть; б-кая 
тео́рия равнове́сия біогеографі́чна тео́рія 
рівнова́ги; б. по́яс біогеографі́чний по́яс 

биогеогра́фия біогеогра́фія, -фії; анали-
ти́ческая б. аналіти́чна біогеогра́фія; кла-
дисти́ческая б. кладисти́чна біогеогра́фія; 
синтети́ческая б. синтети́чна біогео-
гра́фія; эволюцио́нная б. еволюці́йна біо-
геогра́фія 

биогеохими́ческий біогеохімі́чний; б-кая 
зо́на біогеохімі́чна зо́на; б-кая эволю́ция 
біогеохімі́чна еволю́ція; б. цикл біогеохі-
мі́чний цикл 

биогеохи́мия біогеохі́мія, -мії; молеку-
ля́рная б. молекуля́рна біогеохі́мія 

биогеоценати́ческий біогеоценати́чний; 
б. проце́сс біогеоценати́чний проце́с 

биогеоцено́з біогеоцено́з, -зу 
биогеоцено́зный біогеоцено́зний; б-ная 

структу́ра біогеоцено́зна структу́ра 
биоге́рм біоге́рм, -ма 
биоге́рмный біоге́рмний; б-ные фа́ции 

біоге́рмні фа́ції 
биогиеро́глиф біогієро́гліф, -фа 
био́глиф біо́гліф, -фа 

биогоризо́нт біогоризо́нт, -ту 
биографи́ческий біографі́чний; б. ареа́л 

біографіч́ний ареа́л 
биодетри́т біодетри́т, -ту 
биозо́на біозо́на, -ни; ко́мплексная б. 

ко́мплексна біозо́на 
биокла́з біокла́з, -зу 
биокла́ст біокла́ст, -ту 
биокласти́ческий біокласти́чний; б-кая 

поро́да біокласти́чна поро́да 
биоклиматоло́гия біокліматоло́гія, -гії 
биоконгломера́т біоконгломера́т, -ту 
биоконкре́ция біоконкре́ція, -ції 
биоко́стный біокісткови́й; б-ная система 

земно́й коры́ біокісткова́ систе́ма земно́ї 
кори́; б-ное вещество́ біокісткова́ речовина́ 

биоли́т біолі́т, -ту; негорю́чий б. непаль-
ни́й (негорю́чий) біолі́т 

биолити́т біоліти́т, -ту 
биологи́ческий біологі́чний; б-кая ко-

ордина́ция біологі́чна координа́ція; б-кая 
кульмина́ция біологі́чна кульміна́ція;  
б-кая очи́стка біологі́чне очи́щення;  
б-кая прегра́да біологі́чна перешко́да (пе-
репо́на); б-кая стабилиза́ция біологі́чна 
стабіліза́ція; б-кая эволю́ция біологі́чна 
еволю́ція; б. барье́р біологі́чний бар'є́р; 
б. ви́д біологі́чний вид; б. нуль біологі́чний 
нуль; б. прогре́сс біологі́чний прогре́с; 
б. регре́сс біологі́чний регре́с; б. тип біоло-
гі́чний тип; б-кое выве́тривание біоло-
гі́чне виві́трювання (зві́трювання); б-кое 
загрязне́ние біологі́чне забру́днення 

биома́сса біома́са, -си 
биометри́ческий біометри́чний; б. ана́лиз 

біометри́чний ана́ліз; б. ме́тод біомет-
ри́чний ме́тод 

биоме́трия біоме́трія, -рії 
биомехани́ческий біомехані́чний; б-кая 

адапта́ция біомехані́чна адапта́ція; 
б. при́нцип біомехані́чний при́нцип 

биомикри́т біомікри́т, -ту 
биоминерализа́ция біомінераліза́ція, -ції; 

матрици́руемая б. матрицьо́вана біоміне-
раліза́ція 

биоминера́льный біомінера́льний; б-ная 
нуклеа́ция біомінера́льна нуклеа́ція 

биоминерало́гия біомінерало́гія, -гії 
биомоле́кулы мн. біомоле́кули, -кул 
биомо́рфный біомо́рфний; б-ная струк-

ту́ра біомо́рфна структу́ра; б-ные оста́тки 
біомо́рфні за́лишки 
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биономи́ческий біономі́чний; б-кая 
о́бласть біономі́чна о́бласть 

био́нт біо́нт, -та 
биопараморфи́зм біопараморфі́зм, -му 
биопели́т біопелі́т, -ту 
биопласти́ческий біопласти́чний; б. ме́тод 

біопласти́чний ме́тод 
биополиме́ры мн. біополіме́ри, -рів 
биопри́знак біоозна́ка, -ки, д. и п. -на́ці 
биопрови́нция біопрові́нція, -ції 
биорексиста́зия біорексиста́зія, -зії 
биорексистази́ческий біорексистази́чний; 

б-кая тео́рия біорексистази́чна тео́рія 
биосома́ты мн. біосома́ти, -тів 
биоспори́т біоспори́т, -ту 
биосте́лл біосте́л, -ла 
биостратиграфи́ческий біостратигра-

фі́чий; б-кая зо́на біостратиграфі́чна зо́на;  
б-кая классифика́ция біостратиграфі́чна 
класифіка́ція; б-кая корреля́ция біострати-
графі́чна кореля́ція; б. интерва́л біострати-
графі́чний інтерва́л; б. ко́мплекс біострати-
графі́чний ко́мплекс; б. ме́тод біостратигра-
фі́чний ме́тод; б. при́нцип біостратигра-
фі́чний при́нцип; б-кое подразделе́ние біо-
стратиграфі́чний підро́зділ; б-кое простра́н-
ство біостратиграфі́чний про́стір 

биостратигра́фия біостратигра́фія, -фії 
биостратоно́мия біостратоно́мія, -мії 
биостро́м біостро́м, -му 
биосфе́ра біосфе́ра, -ри 
био́та біо́та, -ти; авало́нская б. ава-

ло́нська біо́та 
биоти́л біоти́л, -лу 
биоти́п біоти́п, -пу 
биоти́т біоти́т, -ту; ба́риевый б. 

ба́рієвий біоти́т; магнезиа́льный б. маг-
незіа́льний біоти́т; це́зиевый б. це́зієвий 
біоти́т 

биотитиза́ция біотитиза́ція, -ції 
биотити́т біотити́т, -ту 
биоти́товый біоти́товий; б. андези́т біо-

ти́товий андези́т; б. гнейс біоти́товий 
гнейс; б. рогови́к біоти́товий рогови́к; 
б. спессарти́т біоти́товий спесарти́т; 
б. фергуси́т біоти́товий фергуси́т; 
б. филли́т біоти́товий філі́т; б. фойяи́т 
біоти́товий фойяї́т; б. шонкини́т біо-
ти́товий шонкіні́т; б. якупиранги́т біо-
ти́товий якупірангі́т 

биоти́ческий біоти́чний; б-кая ассоциа́-
ция біоти́чна асоціа́ція; б-кая перестро́йка 

біоти́чна перебудо́ва; б-кая среда́ біоти́чне 
середо́вище; б-кие усло́вия біоти́чні умо́ви; 
б. ко́мплекс біоти́чний ко́мплекс; б. фа́ктор 
біоти́чний фа́ктор (чи́нник) 

биотонатоко́мплекс біотонатоко́мплекс, 
-су; аллавтохто́нный б. алавтохто́нний 
біотонатоко́мплекс 

биотони́ческий біотоніч́ний; б-кая 
изме́нчивость біотоні́чна мінли́вість 

биото́п біото́п, -па 
биотурба́циевый біотурба́цієвий; б-вые 

морски́е фа́ции біотурба́цієві морські́ фа́ції 
биотурба́ция біотурба́ція, -ції 
биофациа́льный біофаціа́льний 
биофа́ция біофа́ція, -ції; ископа́емая б. 

викопна́ біофа́ція 
биофи́льный біофі́льний; б. элеме́нт  

біофі́льний елеме́нт 
биофи́льтр біофі́льтр, -ра 
биофильтра́ция біофільтра́ція, -ції 
биохемоге́нный біохемоге́нний 
биохими́ческий біохімі́чний; б-кая адап-

та́ция біохімі́чна адапта́ція; б-кая ано-
ма́лия біохімі́чна анома́лія; б-кая про-
ви́нция біохімі́чна прові́нція; б-кие 
фосси́лии біохімі́чні фоси́лії; б. газ біохі-
мі́чний газ; б. орео́л біохімі́чний орео́л; 
б. проце́сс біохімі́чний проце́с; б-кое 
выве́тривание біохімі́чне вивіт́рювання 
(зві́трювання); поиско́вый б. ме́тод по-
шуко́вий (розшуко́вий, розвід́увальний) 
біохімі́чний ме́тод 

биохо́р біохо́р, -ру 
биохори́я біохорі́я, -рії́; азона́льная б. 

азона́льна біохорі́я; зона́льная б. зона́льна 
біохорія́; климатобиогеографи́ческая б. 
кліматобіогеографі́чна біохорі́я; ланд-
ша́фтно-географи́ческая б. ландша́фтно-
географіч́на біохорія́; палеобиогеогра-
фи́ческая б. палеобіогеографі́чна біохо-
рі́я; экосисте́мная б. екосисте́мна біохорія́ 

биохороло́гия біохороло́гія, -гії 
биохро́н біохро́н, -ну 
биохроноло́гия біохроноло́гія, -гії 
биоценоти́ческий біоценоти́чний; б-кая 

связь біоценоти́чний зв'язо́к 
биоцентри́ческий біоцентри́чний; 

б. фа́ктор біоцентри́чний фа́ктор (чи́нник) 
биоци́кл біоци́кл, -лу 
биоцикли́ческий біоциклі́чний; б. угле-

водоро́д біоциклі́чний вуглево́день 
биошла́м біошла́м, -му 
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биоэкологи́ческий біоекологі́чний; б-кая 
форма́ция біоекологі́чна форма́ція 

биоэколо́гия біоеколо́гія, -гії 
биоэкономи́ческий біоекономі́чний; 

б. морско́й када́стр біоекономі́чний мор-
ськи́й када́стр 

биоэлеме́нт біоелеме́нт, -ту (собир.) и -та 
(в конкретном знач.) 

биоэрозио́нный біоерозі́йний; б-ные 
проце́ссы біоерозі́йні проце́си 

биперти́товый біперти́товий 
биполя́рность біполя́рність, -ності, т.  

-ністю; формацио́нная б. формаці́йна 
біполя́рність 

биполя́рный біполя́рний; б. тип расще-
пле́ния біполя́рний тип розще́плення 

бирадиа́ли мн. бірадіа́лі, -лей 
бирбири́т бірбіри́т, -ту 
бирингути́т бірингути́т, -ту 
биркреми́т біркремі́т, -ту 
би́рманский бі́рманський; б. янта́рь 

бі́рманський буршти́н (янта́р) 
бирми́т бірмі́т, -ту 
бироту́лы мн. біроту́ли, -ту́л 
бируни́т біруні́т, -ту 
бирья́нский бір'я́нський; б-кая то́лща 

бір'я́нська то́вща 
бирюза́ бірюза́, -зи́ 
бисбии́т бісбії́т, -ту 
бисериа́льный бісеріа́льний; б-ные 

ру́ки бісеріа́льні ру́ки 
бискви́т біскві́т, -ту; фарфо́ровый б. 

фа́рфо́ровий біскві́т 
бисмали́т бісмалі́т, -ту 
бисми́т бісмі́т, -ту 
бисмокли́т бісмоклі́т, -ту 
бисмоститни́т бісмоститні́т, -ту 
бисмутантоли́т бісмутантолі́т, -ту 
бисмутини́т бісмутині́т, -ту 
бисмути́т бісмути́т, -ту 
бисмутоаури́т бісмутоаури́т, -ту 
бисмутоферри́т бісмутофери́т, -ту 
бисомати́ческий бісомати́чний 
биссектри́са бісектри́са, -си 
биссоли́т бісолі́т, -ту 
би́ссусный бі́сусний; б-ная вы́емка 

бі́сусна ви́їмка; б-ная вы́резка бі́сусна 
ви́різка 

бистреми́т бістремі́т, -ту 
бисульфа́т бісульфа́т, -ту 
бисульфи́д бісульфі́д, -ду 
бисфено́ид бісфено́їд, -да 

бисфе́ровый бісфе́ровий; б-вые слои́ бі-
сфе́рові шари́  

бит біт, -та, р. мн. -тів 
бита́кский біта́кський; б-кая сви́та бі-

та́кська сві́та 
бите́ка біте́ка, -ки, д. и п. -те́ці, р. мн. -те́к 
битии́т бітиї́т, -ту 
битко́вский біткі́вський; б-кие слои́  

біткі́вські шари́ 
битовни́т бітовні́т, -ту 
битовнити́т бітовніти́т, -ту 
битоксономи́ческий бітоксономі́чний; 

б-кая номенклату́ра бітоксономі́чна но-
менклату́ра 

битораку́шечный біточерепа́шковий;  
б-ная тексту́ра біточерепа́шкова тексту́ра 

битропи́я бітропі́я, -пі́ї 
би́тум бі́тум, -му; автиге́нный (аути-

ге́нный) б. автиге́нний (аутиге́нний) 
бі́тум; во́дорослевый б. во́доростевий 
бі́тум; вя́зкий б. в'язки́й бі́тум; го́рный б. 
гірськи́й бі́тум; мя́гкий б. м'яки́й бі́тум; 
нефтяно́й б. на́фто́вий бі́тум; оливи-
ни́товый б. олівіні́товий бі́тум; пер-
ви́чный б. перви́нний бі́тум; полу-
жи́рный б. напівжи́рний (напівмасни́й) 
бі́тум; приро́дный б. приро́дний бі́тум; 
раствори́мый б. розчи́нний бі́тум; 
свя́занный б. зв'я́заний бі́тум; сплошно́й б. 
суці́льний бі́тум; твёрдый б. тверди́й 
бі́тум; у́гольный б. ву́гі́льний бі́тум; фик-
си́рованный б. фіксо́ваний бі́тум 

битумиза́ция, битуминиза́ция біту-
міза́ція, -ції, бітумініза́ція, -ції 

битумини́т бітуміні́т, -ту 
битумино́зность бітуміно́зність, -ності, 

т. -ністю 
битумино́зный бітуміно́зний; асфа́льто-

вая б-ная поро́да асфа́льтова бітуміно́зна 
поро́да; б-ная тексту́ра бітуміно́зна тек-
сту́ра; б-ное те́ло бітуміно́зне ті́ло; б-ные 
вещества́ бітуміно́зні речови́ни; б. гнейс 
бітуміно́зний гнейс; б. известня́к бітумі-
но́зний вапня́к; б. компоне́нт бітуміно́з-
ний компоне́нт; б. марли́т бітуміно́зний 
марлі́т; б. сла́нец бітуміно́зний сла́нець; 
б. у́голь бітуміно́зне ву́гі́лля; твёрдый б. 
у́голь тверде́ бітуміно́зне ву́гі́лля 

битуминоло́гия бітуміноло́гія, -гії 
би́тумный бі́тумний; б-ная съёмка 

бі́тумне зніма́ння (бі́тумна зйо́мка) 
битумоге́ны мн. бітумоге́ни, -нів 
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битумо́иды мн. бітумо́їди, -дів; авто-
хто́нные б. автохто́нні бітумо́їди; алло-
хто́нные б. алохто́нні бітумо́їди 

битумоли́ты мн. бітумолі́ти, -тів 
бифилети́ческий біфілети́чний; б-кая 

основна́я ма́сса біфілети́чна основна́ ма́са 
бифиля́рный біфіля́рний; б-ная намо́тка 

біфіля́рна намо́тка; б. гальвано́метр біфі-
ля́рний гальвано́метр; б. подве́с біфі-
ля́рний підві́с 

бифорси́т біфорси́т, -ту 
бифуркацио́нный біфуркаці́йний; б-ное 

ветвле́ние біфуркаці́йне галу́ження (гіл-
кува́ння, розгалу́ження) 

бифурка́ция біфурка́ція, -ції; б. рёбер 
біфурка́ція ре́бер; б. реки́ біфурка́ція рі́чки 
(ріки́) 

бицикли́ческий біциклі́чний 
бичеви́дный бичоподі́бний 
бич-рок біч-рок, -ка 
бишки́нский бішкі́нський; б-кие слои́ 

бішкі́нські шари́  
бишофи́т бішофі́т, -ту 
биэльци́т біельци́т, -ту 
блавиери́т блавієри́т, -ту 
благоприя́тный сприя́тливий; б-ная 

структу́ра сприя́тлива структу́ра; б-ные 
усло́вия сприя́тливі умо́ви; б. пласт 
сприя́тливий пласт (сприя́тливий шар); 
б. при́знак нефтено́сности сприя́тлива 
озна́ка нафтоно́сності 

благороднога́зовый благороднога́зовий; 
б. катио́н благороднога́зовий катіо́н 

благоро́дный благоро́дний; б-ная жи́ла 
благоро́дна жи́ла; б-ная шпине́ль благо-
ро́дна шпіне́ль; б. газ благоро́дний газ; 
б. змееви́к благоро́дний змійови́к; б. ме-
та́лл благоро́дний мета́л; б. опа́л благо-
ро́дний опа́л; б. серпенти́н благоро́дний 
серпенти́н; б. топа́з благоро́дний топа́з 

блаколи́т блаколі́т, -ту 
бландорди́т бландорди́т, -ту 
бла́нковый бла́нковий; б-вая ка́рта 

бла́нкова ка́рта (ма́па) 
бланфорди́т бланфорди́т, -ту 
бласте́з бласте́з, -зу 
бласти́т бласти́т, -ту 
бласти́ческий бласти́чний; б-кая струк-

ту́ра бласти́чна структу́ра 
бластоалеври́товый бластоалев-

ри́товий; б-вая структу́ра бластоалев-
ри́това структу́ра 

бластогене́з бластогене́з, -зу 
бластоге́нный бластоге́нний 
бластограни́тный бластограні́тний; б-ная 

структу́ра бластограні́тна структу́ра 
бластоли́т бластолі́т, -ту 
бластомилони́т бластомілоні́т, -ту 
бластопели́товый бластопелі́товий; б-вая 

структу́ра бластопелі́това структу́ра 
бластопорфи́ровый бластопорфі́ровий;  

б-вая структу́ра бластопорфі́рова структу́ра 
бластопсамми́товый бластопсамі́товий; 

б-вая структу́ра бластопсамі́това структу́ра 
бластопсефи́товый бластопсефі́товий; 

б-вая структу́ра бластопсефі́това структу́ра 
бластости́ль бластости́ль, -лю, т. -лем 
бластофо́р бластофо́р, -ру 
блатт блатт, -та 
блёди́т бльоди́т, -ту 
блеймалахи́т блеймалахі́т, -ту 
блёклый бля́клий; б-лая ви́смутовая 

руда́ бля́кла ві́смутова руда́; б-лая ме́дная 
руда́ бля́кла мі́дна руда́; б-лая мышья-
ко́вая руда́ бля́кла арсе́нова руда́; б-лая 
ни́келевая руда́ бля́кла ні́келева руда́;  
б-лая руда́ бля́кла руда́; б-лая свинцо́вая 
руда́ бля́кла свинце́ва руда́; б-лая се-
ре́бряная руда́ бля́кла срі́бна руда́; б-лая 
сурьмя́ная руда́ бля́кла сурм'я́на руда́ 

блермори́т блермори́т, -ту 
блермори́товый блермори́товий; б-вая 

бре́кчия блермори́това бре́кчія; б. туф 
блермори́товий туф 

блеск блиск, -ку; алма́зный б. алма́зний 
блиск; атла́сный б. атла́сний блиск; 
бро́нзовый б. бро́нзовий блиск; 
ви́смутовый б. ві́смутовий блиск; воско-
во́й б. воскови́й блиск; евге́новый б. єв-
ге́новий блиск; желе́зный б. залі́зний 
блиск; жемчу́жный б. перло́вий (пер-
ли́стий, перли́нний) блиск; жи́рный б. 
жи́рний (масни́й) блиск; ко́бальтовый б. 
ко́бальтовий блиск; ма́рганцевый б. 
ма́рганце́вий (манга́новий) блиск; 
ма́товый б. ма́товий блиск; ме́дно-
ви́смутовый б. мі́дно-ві́смутовий блиск; 
ме́дно-сере́бряный б. мі́дно-срі́бний 
блиск; ме́дный б. мі́дний блиск; мер-
ца́ющий б. мерехтли́вий блиск; ме-
талли́ческий б. металі́чний блиск; ме-
таллови́дный б. металоподі́бний блиск; 
молибде́новый б. молібде́новий блиск; 
ни́келево-сурьмя́ный б. ні́келево-
сурм'я́ний (ні́келево-сти́бієвий) блиск; 



бле блу 

77 

ни́келевый б. ні́келевий блиск; осле-
пи́тельный б. сліпу́чий блиск; перла-
му́тровый б. перламу́тровий блиск; по-
луметалли́ческий б. напівметалі́чний 
блиск; полустекля́нный б. напівскляни́й 
блиск; пятни́стый б. плями́стий блиск; 
сверка́ющий б. бли́скаючий (виб-
ли́скуючий) блиск; свинцо́вый б. свин-
це́вий блиск; селе́но-ви́смутовый б. се-
ле́но-ві́смутовий блиск; сере́бряно-
ме́дный б. срі́бно-мі́дний блиск; се-
ре́бряный б. срі́бний блиск; си́льный б. 
си́льний блиск; сия́ющий б. ся́ючий 
блиск; сла́бый б. слабки́й блиск; смо-
ли́стый б. смоли́стий блиск; смоляно́й б. 
смоляни́й блиск; стекля́нный б. скляни́й 
блиск; сурьмя́ный б. сурм'я́ний 
(сти́бієвий) блиск; ту́склый б. тьмя́ний 
блиск; у́гольный б. ву́гі́льний блиск; 
чёрный сере́бряный б. чо́рний срі́бний 
блиск; шелкови́стый б. шовкови́стий 
блиск; я́ркий б. яскра́вий блиск 

блёстка (слюды и т. п.) бли́скітка, -ки, д. 
и п. -тці, р. мн. -ток 

блестя́щий блиску́чий; б. гемати́т блис-
ку́чий гемати́т; б. желва́к блиску́че жо́вно; 
б. ка́менный у́голь блиску́че кам'яне́ 
ву́гі́лля 

бли́зкий близьки́й; б-кая поро́да близь-
ка́ поро́да; б-кая фо́рма близька́ фо́рма;  
б-кие отложе́ния близькі́ ві́дклади; б-кое 
землетрясе́ние близьки́й землетру́с 

близкоде́йствующий близькодій́ний;  
б-щие си́лы близькоді́йні си́ли 

близкоодновре́менный ма́йже одно-
ча́сний; б-ная деформа́ция ма́йже одно-
ча́сна деформа́ція 

близпо́люсный біляпо́люсний 
блик по́лиск, -ку, (отблеск) ві́дблиск,  

-ку, ви́блиск, -ку 
бликси́т блікси́т, -ту 
бли́нчатый млинча́стий; б-тая тексту́ра 

руд млинча́ста тексту́ра руд 
блок блок, -ка; автохто́нный б. авто-

хто́нний блок; б. вы́емочного уча́стка 
блок виїмко́вої дільни́ці; б. гальва-
но́метров блок гальвано́метрів; б. детек-
ти́рования блок детектува́ння; б. заго-
то́вки блок заготі́влі; б. ка́мня блок 
ка́меню; б. усту́па блок усту́пу; 
б. ша́хтного по́ля блок ша́хтного по́ля; 
взбро́шенный б. підки́нутий блок; 
взрывно́й б. вибухо́вий (підривни́й) блок; 

двойно́й б. подві́йний блок; ка́менный б. 
кам'яни́й (камін́ний) блок; ледяно́й б. льо-
дяни́й (крижани́й) блок; надви́нутый б. 
насу́нутий (насу́нений) блок; опус-
ка́ющийся б. спуска́льний блок; перевёр-
нутый б. переве́рнений (переки́нутий, 
переве́рнутий) блок; припо́днятый б. 
пі́дня́тий (підійня́тий, підве́дений) блок; 
сбро́шенный б. ски́нутий блок; Средне-
днепро́вский б. (мегабло́к) Середньодніп-
ро́вський блок (мегабло́к); стеново́й б. 
стінови́й блок; ступе́нчатый б. східча́стий 
(ступі́нчастий) блок; тектони́ческий б. 
тектоні́чний блок; Хащева́то-
Зава́льевский б. Хащува́то-Зава́ллівський 
блок; экзоти́ческий б. екзоти́чний блок; 
экскава́торный б. екскава́торний блок; 
элемента́рный б. елемента́рний блок 

блок-бала́нс блок-бала́нс, -су 
блок-диагра́мма блок-діагра́ма, -ми 
блоки́рование блокува́ння 
блокиро́вка блокува́ння 
блокови́дный блокоподі́бний 
блокоподо́бный блокоподі́бний; б. мох 

блокоподі́бний мох 
блокоукла́дчик блокоуклада́ч, -ча́, т. -че́м 
блок-схе́ма блок-схе́ма, -ми 
бломстранди́н бломстранди́н, -ну 
бло́чно-компле́ктный бло́ково-компле́кт-

ний, бло́чно-компле́ктний; б.-к-ное строи́-
тельство бло́ково-компле́ктне (бло́чно-
компле́ктне) будівни́цтво 

бло́чный бло́ковий, бло́чний; б-ная ин-
ве́рсия бло́кова (бло́чна) інве́рсія; б-ная 
крепь бло́кове (бло́чне) крі́плення; б-ная 
ла́ва бло́кова (бло́чна) ла́ва; б-ная струк-
ту́ра бло́кова (бло́чна) структу́ра; б-ная 
текто́ника бло́кова (бло́чна) текто́ніка;  
б-ное движе́ние бло́ковий (бло́чний) рух; 
б-ное магазини́рование бло́кове (бло́чне) 
магазинува́ння; б-ное обруше́ние бло́кове 
(бло́чне) обва́лення (зава́лення); б-ное 
строе́ние бло́кова (бло́чна) будо́ва (спо-
ру́да); б. изоморфи́зм бло́ковий (бло́чний) 
ізоморфі́зм 

блужда́ние блука́ння; б. реки́ блука́ння 
рі́чки (ріки́) 

блужда́ющий блукли́вий, мандрівни́й;  
б-щая дю́на блукли́ва (мандрівна́) дю́на; 
б-щая река́ блукли́ва (мандрівна́) рі́чка 
(ріка́); б-щая фо́рма мандрівна́ (блукли́ва) 
фо́рма; б-щие пески́ блукли́ві (мандрівні́) 
піски́; б. меа́ндр блукли́вий (мандрі́вни́й) 
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меа́ндр; б. огонёк блукли́вий (мандрівни́й) 
во́гник; б. ток мандрівни́й (блукли́вий) струм 

блэ́кбенд бле́кбенд, -ду 
блю́дце блю́дце, -ця, т. -цем, р. мн. -дець 
блюдцеви́дный блюдцеподі́бний; б-ная 

ра́ковина блюдцеподі́бна черепа́шка 
(му́шля, ско́йка); б. кора́лл блюдцепо-
ді́бний кора́л; б. коралли́т блюдцепо-
ді́бний коралі́т 

блюменбахи́т блюменбахі́т, -ту 
бобкови́т бобкові́т, -ту 
бобленги́т бобленгі́т, -ту 
бобови́дный, бобообра́зный бобопо-

ді́бний 
бобо́вина бобо́вина, -ни 
бобо́вник бобчу́к, -ка́ 
бобо́вый бобо́вий; б-вая руда́ бобо́ва 

руда́; б-вая структу́ра бобо́ва структу́ра; 
б-вая тексту́ра бобо́ва тексту́ра; б. желе-
зня́к бобо́вий залізня́к 

бобровки́т бобровкі́т, -ту 
бобьерри́т боб'єри́т, -ту 
бовени́т бовені́т, -ту 
богара́ богара́, -ри́ 
бога́товский бога́тівський; б-кая то́лща 

бога́тівська то́вща 
бога́тство бага́тство, -ва; есте́ственные 

б-ва приро́дні бага́тства; приро́дные б-ва 
приро́дні бага́тства 

бога́тый бага́тий; б-тая жи́ла бага́та 
жи́ла; б-тая зо́на бага́та зо́на; б-тая по́чва 
бага́тий ґрунт; б-тая расти́тельность ба-
га́та росли́нність; б-тая ру́дная полоса́ 
бага́та ру́дна сму́га; б-тая часть ро́ссыпи 
бага́та части́на ро́зсипу (розси́пища); б-тое 
кремнезёмом стекло́ збага́чене кремне-
зе́мом скло; б. про́жилок бага́тий 
про́жи́лок; б. ру́дный карма́н бага́та 
ру́дна кише́ня (бага́тий ру́дний карма́н);  
б. ру́дный столб бага́тий ру́дний стовп 

богданови́т богданові́т, -ту 
богдановиги́т богдановігі́т, -ту 
богда́новский богда́нівський; б-кая 

сви́та богда́нівська сві́та 
боге́мский боге́мський; б. хризоли́т бо-

ге́мський хризолі́т 
богузи́т богузи́т, -ту 
богу́тский богу́тський; б. известня́к бо-

гу́тський вапня́к 
богхе́д богхе́д, -ду 
богхе́дный богхе́дний; б. у́голь богхе́дне 

ву́гі́лля 

богхе́довый богхе́довий; б. сла́нец 
богхе́довий сла́нець 

боденбендери́т боденбендери́т, -ту 
бодени́т боденіт́, -ту 
бо́драк бо́драк, -ку 
бо́дракский бо́дракський; б. я́рус 

бо́дракський я́рус 
бое́ровский боє́рівський; б-кая сви́та 

боє́рівська сві́та 
бойди́т бойди́т, -ту 
бойли́т бойлі́т, -ту 
бок бік, бо́ку, п. бо́ці и боку́, мн. боки́,  

-кі́в; вися́чий б. вися́чий бік; лежа́чий б. 
лежа́чий бік 

бокалови́дный, бокалообра́зный кели-
хоподі́бний; б-ное утолще́ние келихопо-
ді́бне сто́вщення 

бока́льский бока́льський; б-кая сви́та 
бока́льська сві́та 

бокини́товый бокіні́товий; б-вая се́рия 
бокіні́това се́рія 

боки́т бокі́т, -ту 
бо́кка бо́ка, -ки, д. и п. бо́ці 
боккевели́т бокевелі́т, -ту 
боккери́т бокери́т, -ту 
боково́й бічни́й, бокови́й; б-ва́я апер-

ту́ра бічна́ (бокова́) аперту́ра; б-ва́я асимп-
то́та бічна́ (бокова́) асимпто́та; б-ва́я  
борозда́ бічна́ (бокова́) борозна́; б-ва́я 
боро́здка бічна́ (бокова́) борозе́нка; б-ва́я 
волна́ бічна́ (бокова́) хви́ля; б-ва́я высота́ 
оборо́та бічна́ (бокова́) висота́ о́берту;  
б-ва́я жи́ла бічна́ (бокова́) жи́ла; б-ва́я 
кайма́ бічна́ (бокова́) облямі́вка (кайма́); 
б-ва́я корро́зия бічна́ (бокова́) коро́зія;  
б-ва́я ли́ния бічна́ (бокова́) лі́нія; б-ва́я 
мигра́ция бічна́ (бокова́) мігра́ція; б-ва́я 
море́на бічна́ (бокова́) море́на; б-ва́я  
перегоро́дка бічна́ (бокова́) перегоро́дка; 
б-ва́я пласти́нка бічна́ (бокова́) плас-
ти́нка; б-ва́я поро́да бічна́ (бокова́) по-
ро́да; б-ва́я преокципита́льная ло́пасть 
бічна́ (бокова́) преокципіта́льна ло́пать;  
б-ва́я се́пта бічна́ (бокова́) се́пта; б-ва́я 
сте́нка бічна́ (бокова́) сті́нка; б-ва́я сто-
рона́ бічна́ (бокова́) сторона́; б-ва́я струк-
ту́ра бічна́ (бокова́) структу́ра; б-ва́я фас-
цио́ла бічна́ (бокова́) фасціо́ла; б-ва́я 
часть коноте́ки бічна́ (бокова́) части́на 
коноте́ки; б-ва́я эро́зия бічна́ (бокова́) 
еро́зія; б-во́е взду́тие бічне́ (бокове́) 
здуття́ (здима́ння, випира́ння); б-вое 



бок бол 

79 

влия́ние бічни́й (бокови́й) вплив; б-во́е 
выра́внивание бічне́ (бокове́) ви-
рі́внювання; б-во́е давле́ние бічни́й (боко-
ви́й) тиск; б-во́е движе́ние бічни́й (боко-
ви́й) рух; б-во́е изверже́ние бічне́ (бокове́) 
ви́верження; б-во́е излия́ние бічни́й (бо-
кови́й) ви́лив; б-во́е кольцо́ бічне́ (бокове́) 
кільце́; б-во́е освеще́ние бічне́ (бокове́) 
осві́тлення; б-во́е притяже́ние бічне́ (бо-
кове́) притяга́ння; б-во́е проса́чивание 
бічне́ (бокове́) просо́чування; б-во́е рас-
шире́ние бічне́ (бокове́) розши́рення;  
б-во́е седло́ бічне́ (бокове́) сідло́; б-во́е 
сече́ние бічни́й (бокови́й) перері́з; б-во́е 
сжа́тие бічне́ (бокове́) сти́снення (бічни́й 
[бокови́й] стиск); б. вал бічни́й (бокови́й) 
вал; б. вы́ступ бічни́й (бокови́й) ви́ступ; 
б. градие́нт бічни́й (бокови́й) градіє́нт; 
б. гре́бень бічни́й (бокови́й) гре́бінь; 
б. кант капюшо́на бічни́й (бокови́й) кант 
капюшо́на; б. карота́ж бічни́й (бокови́й) 
карота́ж; б. ко́нус бічни́й (бокови́й) ко́нус; 
б. ко́рень бічни́й (бокови́й) ко́рінь; 
б. край надкры́лья бічни́й (бокови́й) край 
надкри́лля; б. кра́тер бічни́й (бокови́й) 
кра́тер; б. ледни́к бічни́й (бокови́й) льодо-
ви́к; б. оз бічни́й (бокови́й) оз; б. отро́сток 
бічни́й (бокови́й) відро́сток; б. попе-
ре́чный разре́з бічни́й (бокови́й) попе-
ре́чний ро́зріз; б. разре́з бічни́й (бокови́й) 
ро́зріз; б. распо́р бічни́й (бокови́й) ро́зпір; 
б. рожо́к бічни́й (бокови́й) ріжо́к; б. сдвиг 
бічни́й (бокови́й) зсув; б-вы́е оперя́ющие 
тре́щины бічні́ (бокові́) покрива́льні 
трі́щини; б-вы́е бо́розды глабе́ли бічні́ 
(бокові́) бо́розни глабе́лі; б-вы́е ло́пасти 
глабе́ли бічні́ (бокові́) ло́паті глабе́лі; 
вну́тренняя б-ва́я табли́чка вну́трішня 
бічна́ (бокова́) табли́чка; второ́е б-во́е 
седло́ дру́ге бічне́ (бокове́) сідло́; допол-
ни́тельная б-ва́я перегоро́дка додатко́ва 
бічна́ (бокова́) перегоро́дка; допол-
ни́тельные б-вы́е се́пты додатко́ві бічні́ 
(бокові́) се́пти; нару́жная б-ва́я табли́чка 
зо́внішня бічна́ (бокова́) табли́чка; на-
ру́жная б-ва́я ло́пасть зо́внішня бічна́ 
(бокова́) ло́пать; пе́рвое б-во́е седло́ 
пе́рше бічне́ (бокове́) сідло́ 

бо́ковский бо́ківський; б-кая сви́та 
бо́ківська сві́та 

бокоше́йный бічноши́йний; б-ная чере-
па́ха бічноши́йна черепа́ха 

бокси́т бокси́т, -ту; беми́товый б. бе-
мі́товий бокси́т; гидраргилли́товый б. 
гідраргілі́товий бокси́т; диаспо́ровый б. 
діаспо́ровий бокси́т; ка́рстовый б. 
ка́рстовий бокси́т; обло́мочный б. 
ула́мковий бокси́т; оса́дочный б. осадо́вий 
бокси́т; оста́точный б. за́лишко́вий бокси́т 

бокси́т-бре́кчия бокси́т-бре́кчія, -чії 
боксити́т боксити́т, -ту 
бокси́товый бокси́товий; б-вая бре́кчия 

бокси́това бре́кчія; б-вая гли́на бокси́това 
гли́на; б-вая поро́да бокси́това поро́да; 
б. латери́т бокси́товий латери́т 

бол, бо́люс бол, -лу, бо́люс, -су 
болгари́т болгари́т, -ту 
болдыреви́т болдиреві́т, -ту 
боле́знь хворо́ба, -би; вибрацио́нная б. 

вібраці́йна хворо́ба; го́рная б. гірська́ хво-
ро́ба 

болеи́т болеї́т, -ту 
боливари́т болівари́т, -ту 
боливиа́н болівіа́н, -ну 
боли́д болі́д, -ду 
боло́нский боло́нський; б. шпат бо-

ло́нський шпат 
боло́тистый болоти́стий; б-тая ме́стность 

боло́тиста місце́вість; б-тая ни́зменность 
болоти́ста (боло́тяна, багни́ста) низовина́ 
(низина́); б-тая по́чва боло́тистий ґрунт; 
б. бе́рег болоти́стий бе́рег; б. грунт бо-
ло́тистий (заболо́чений) ґрунт 

боло́тный боло́тний, боло́тяний; б-ная 
вода́ боло́тна вода́; б-ная гли́на боло́тна 
гли́на; б-ная по́чва боло́тний ґрунт; б-ная 
расти́тельность боло́тяна (боло́тна) рос-
ли́нність; б-ная руда́ боло́тяна (боло́тна) 
руда́; б-ная солифлю́кция боло́тна (бо-
ло́тяна) соліфлю́кція; б-ное расте́ние бо-
ло́тяна (боло́тна) росли́на; б-ные отло-
же́ния боло́тні ві́дклади; б. газ боло́тний 
газ; б. железня́к боло́тний залізня́к; 
б. лёсс боло́тний лес; б. мох боло́тний 
мох; б. торф боло́тний (боло́тяний) торф; 
бу́рый б. у́голь бу́ре боло́тне ву́гі́лля 

боло́то боло́то, -та, мн. -лота́, -лі́т; вер-
хово́е б. верхове́ боло́то; вися́чее б. ви-
ся́че боло́то; ги́пновое б. гі́пнове боло́то; 
засо́ленное б. засо́лене боло́то; 
зы́блющееся б. хистке́ боло́то; лесно́е б. 
лісове́ (лісне́) боло́то; лугово́е б. лугове́ 
боло́то; мохово́е б. мохове́ боло́то;  
низи́нное б. низи́нне (низови́нне) боло́то; 
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ни́зменное б. низи́нне (низови́нне) боло́то; 
низово́е б. низове́ боло́то; озёрное б. 
озе́рне боло́то; олиготро́фное б. оліго-
тро́фне боло́то; осо́ковое б. осоко́ве боло́то; 
перехо́дное б. перехідне́ боло́то; погру-
жа́ющееся б. зану́рюване (зану́рювальне) 
боло́то; поднима́ющееся б. висхідне́ боло́то; 
по́йменное б. запла́вне боло́то; солёное б. 
соло́не болото; сфа́гновое б. сфа́гнове бо-
ло́то; то́пкое б. багни́сте (грузьке́) боло́то; 
торфяно́е б. торф'яне́ боло́то; травяно́е б. 
трав'яне́ боло́то; холми́стое б. горбкува́те 
(горби́сте, па́гористе) боло́то; эвтро́фное б. 
евтро́фне боло́то 

болотохо́д болотохі́д, -хо́ду 
болтвуди́т болтвуди́т, -ту 
болтони́т болтоні́т, -ту 
больсо́н больсо́н, -на 
большетокма́кский великотокма́цький; 

б-кая сви́та великотокма́цька сві́та 
большо́й вели́кий; б-ша́я волна́ вели́ка 

хви́ля; б-ша́я за́лежь руды́ вели́кий по́клад 
руди́; б-ша́я спи́кула вели́ка спі́кула;  
"б-ша́я" эколо́гия "вели́ка" еколо́гія;  
б-шо́е обруше́ние вели́ке обва́лення (за-
ва́лення); б. троха́нтер вели́кий троха́нтер 

бо́мба бо́мба, -би; веретенови́дная (ве-
ретенообра́зная) б. веретеноподі́бна 
бо́мба; вулкани́ческая б. вулкані́чна 
бо́мба; калориметри́ческая б. калоримет-
ри́чна бо́мба; лепёшкообра́зная б. корже-
поді́бна (коржикоподі́бна) бо́мба; моно-
ли́тная б. монолі́тна бо́мба; шарови́дная 
(шарообра́зная) б. куля́ста бо́мба 

бомбичи́т бомбічи́т, -ту 
бомонти́т бомонти́т, -ту 
бонами́т бонамі́т, -ту 
бона́нца бона́нца, -ци 
бона́нцевый бона́нцевий; б-вая гру́ппа 

бона́нцева гру́па; б-вая руда́ бона́нцева руда́ 
бонатти́т бонати́т, -ту 
бонинги́т бонінгі́т, -ту 
бонини́т боніні́т, -ту 
бони́нт боні́нт, -ту 
бонити́ровать[ся] бонітува́ти[ся], -ту́ю,  

-ту́єш, -ту́є[ться]; б. грунт бонітува́ти 
ґрунт 

боно́нский боно́нський; б. я́рус бо-
но́нський я́рус 

бонсдорффи́т бонсдорфі́т, -ту 
бончеви́т бончеві́т, -ту 
бооти́т бооти́т, -ту 

бор бор, -ру 
бора́т бора́т, -ту 
бораци́т бораци́т, -ту 
боргстреми́т боргстремі́т, -ту 
бордерле́нд бордерле́нд, -ду 
бордози́т бордози́т, -ту 
бордю́р бордю́р, -ра 
бореали́совый бореалі́совий; б-вые 

слои́ бореалі́сові шари́; б. я́рус бореа-
лі́совий я́рус 

бореа́льный бореа́льний; б-ная про-
ви́нция бореа́льна прові́нція; б-ная сви́та 
бореа́льна сві́та; б-ная се́рия поро́д 
бореа́льна се́рія порі́д; б-ная трансгре́ссия 
бореа́льна трансгре́сія; б-ная фа́за 
бореа́льна фа́за; б-ная фа́уна бореа́льна 
фа́уна; б-ная юра́ бореа́льна юра́; б. палео-
бассе́йн бореа́льний палеобасе́йн 

боржицкии́т боржицькії́т, -ту 
борислави́т бориславі́т, -ту 
борисфе́нский борисфе́нський; б-кая 

сви́та борисфе́нська сві́та 
боришански́т боришанські́т, -ту 
боркари́т боркари́т, -ту 
боркго́льмский боркго́льмський; б-кие 

слои́ боркго́льмські шари́ 
борко́вский боркі́вський; б-кая сви́та 

боркі́вська сві́та 
борку́тский борку́тський; б-кая сви́та 

борку́тська сві́та 
борнемони́т борнемоні́т, -ту 
борни́т борні́т, -ту 
борноки́слый борноки́слий; б. на́трий 

борноки́слий на́трій 
бо́рный бо́рний; б-ная кислота́ бо́рна 

кислота́; б-ное о́зеро бо́рне о́зеро 
борнхардти́т борнхардти́т, -ту 
боро́вский борі́вський; б. буго́р бо-

рі́вський горб 
борово́й борови́й; б-ва́я терра́са борова́ 

тера́са 
борозда́ борозна́, -ни́; аксиа́льная б. ак-

сиа́льна борозна́; аля́рная б. аля́рна боро-
зна́; бокова́я б. бічна́ (бокова́) борозна́; 
боковы́е б-ды глабе́ли бічні́ (бокові́) 
бо́розни глабе́лі; б. сгла́живания борозна́ 
згла́джування; б. сто́ка борозна́ сто́ку; 
ве́нтро-литера́льная б. ве́нтро-літера́льна 
борозна́; ветвя́щаяся радиа́льная б. роз-
галу́жена радіа́льна борозна́; глабеля́рная б. 
глабеля́рна борозна́; диста́льная б. дис-
та́льна борозна́; дорса́льная б. дорса́льна 
борозна́; за́дняя б. за́дня борозна́; 
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замо́чная б. замко́ва борозна́; заро́ды-
шевая б. за́родко́ва борозна́; краева́я б. 
крайова́ борозна́; леднико́вая б. льодови-
ко́ва борозна́; лигаме́нтная б. лігаме́нтна 
борозна́; ло́жная б. неспра́вжня борозна́; 
медулля́рная б. медуля́рна борозна́; меж-
кольцева́я б. міжкільце́ва борозна́; нару́ж-
ная б. зо́внішня борозна́; окципита́льная б. 
окципіта́льна борозна́; опро́бованная б. 
опро́бувана (випро́бувана, випробо́вувана) 
борозна́; о́ползневая б. зсувна́ борозна́; осе-
ва́я б. осьова́ борозна́; пальпебра́льная б. 
пальпебра́льна борозна́; перегоро́дочная б. 
перегоро́дкова борозна́; пере́дняя б. пере́дня 
борозна́; предглабелля́рная б. передглабе-
ля́рна борозна́; продо́льная б. поздо́вжня 
(подо́вжня) борозна́; сбро́совая (сбро́сная, 
сбросна́я) б. скидна́ борозна́; свя́зочная б. 
зв'я́зкова борозна́; септа́льная б. септа́льна 
борозна́; соединённая б. з'є́днана борозна́; 
спинна́я б. спинна́ борозна́; среди́нная б. 
сере́динна борозна́; среднеширо́тная б. 
середньоширо́тна борозна́; сто́лбиковая б. 
сто́впчикова борозна́; трансглабелля́рная б. 
трансглабеля́рна борозна́; углова́я б. кутова́ 
борозна́; центра́льная б. центра́льна бороз-
на́; цервика́льная б. цервіка́льна борозна́; 
шпо́рная б. шпо́рна борозна́ 

боро́здка борозе́нка, -ки, д. и п. -нці, р. мн. 
-нок; амбулакра́льная б. амбулакра́льна 
борозе́нка; бокова́я б. бічна́ (бокова́) боро-
зе́нка; б. глабе́ллы борозе́нка глабе́ли; 
б. подви́жных соедине́ний борозе́нка рух-
ли́вих з'є́днань; двойна́я б. подві́йна боро-
зе́нка; дождева́я б. дощова́ борозе́нка; оску-
ля́рная б. оскуля́рна борозе́нка; свя́зочная б. 
зв'я́зкова борозе́нка; септа́льная б. сеп-
та́льна борозе́нка; сифона́льная б. сифо-
на́льна борозе́нка; сифо́нная б. сифо́нна 
борозе́нка; то́нкая б. тонка́ борозе́нка; угло-
ва́я б. кутова́ борозе́нка 

бороздко́вый борозе́нчастий, бороз-
ни́стий; б-вая мембра́на борозе́нчаста 
(борозни́ста) мембра́на 

бороздово́й борозе́нний; б-ва́я дефля́ция 
борозе́нна дефля́ція; б-ва́я про́ба борозе́нна 
про́ба; б-во́е опро́бование борозе́нне 
ви́пробування (випро́бування, випробо́ву-
вання); б. шов борозе́нний шов 

бороздообра́зный борозноподі́бний; б-ная 
по́ра борозноподі́бна по́ра; б. бассе́йн бороз-
ноподі́бний басе́йн 

бороздопо́ровый борознопо́ровий; б-вое 
зерно́ борознопо́рове зе́рно́ 

боро́здчатый борозни́стий; б-тая обо-
ло́чка борозни́ста оболо́нка; б-тая штри-
хо́вка борозни́ста штрихо́вка 

боролани́т боролані́т, -ту 
боронатрокальци́т боронатрокальци́т, -ту 
боросви́дский боросві́дський; б-кая 

сви́та боросві́дська сві́та 
боросилика́т боросиліка́т, -ту 
боросодержа́щий боровмі́сний; б. везу-

виа́н боровмі́сний везувіа́н 
борт (впадины, судна, машины; боковая 

стенка) борт, -ту; б. доли́ны борт доли́ни; 
б. терра́сы борт тера́си; б. карье́ра борт 
кар'є́ру; желе́зистый б. залі́зистий борт; 
надво́дный б. надво́дний борт; нерабо́чий б. 
неробо́чий борт; рабо́чий б. робо́чий борт 

бортово́й бортови́й; б-во́е содержа́ние 
бортови́й вміст; б. ка́мень бортови́й 
ка́мінь; ко́лотый б. ка́мень ко́лотий бор-
тови́й ка́мінь; пи́льный б. ка́мень 
пи́ляний бортови́й ка́мінь; приро́дный 
б. ка́мень приро́дний бортови́й ка́мінь 

борцоли́т борцолі́т, -ту 
борьба́ боротьба́; межвидова́я б. міжви-

дова́ боротьба́ 
бостони́т бостоні́т, -ту 
бостони́товый бостоні́товий; б-вая 

структу́ра бостоні́това структу́ра 
бострихоцера́совый бострихоце-

ра́совий; б. тип завива́ния бострихоце-
ра́совий тип завива́ння 

босфори́т босфори́т, -ту 
босфо́рский босфо́рський; б. подъя́рус 

босфо́рський під'я́рус 
боталлакти́т боталакти́т, -ту 
ботани́ческий ботані́чний; б-кая гео-

гра́фия ботані́чна геогра́фія 
бо́тний бо́тній, -нію 
ботни́ческий ботні́чний; б-кая систе́ма 

ботні́чна систе́ма; б-кая ста́дия ботні́чна 
ста́дія 

ботриоге́н ботріоге́н, -ну 
ботриоли́т ботріолі́т, -ту 
ботроде́ндровые сущ., мн. ботро-

де́ндрові, -вих 
ботроли́ты мн. ботролі́ти, -тів 
ботрошпатерени́т ботрошпатерені́т, -ту 
боулинги́т боулінгі́т, -ту 
боурали́т боуралі́т, -ту 
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бочкови́дный бочкоподі́бний; б-ная 
структу́ра бочкоподі́бна структу́ра 

бо́ярский бо́ярський; б-кая то́лща 
бо́ярська то́вща 

бравои́т бравої́т, -ту 
брагги́т брагі́т, -ту 
брагиани́т брагіані́т, -ту 
брадигене́з брадигене́з, -зу 
брадисейсми́ческий брадисейсмі́чний; 

б-кое движе́ние брадисейсмі́чний рух  
брадисе́йсмы мн. брадисе́йсми, -се́йсм 
брадители́ческий брадителі́чний; б. ор-

гани́зм брадителі́чний органі́зм 
брадлейи́т брадлеї́т, -ту 
бразе́ниевый бразе́нієвий; б-вая фло́ра 

бразе́нієва флора 
бразилиани́т бразиліані́т, -ту 
брази́льский брази́льський; Б-кая плат-

фо́рма Брази́льська платфо́рма; б. двой-
ни́к брази́льський двійни́к; б. хризоли́т 
брази́льський хризолі́т 

брази́ниевый брази́нієвий; б-вые отло-
же́ния брази́нієві від́клади 

брайчи́т брайчи́т, -ту 
бракебуши́т бракебуши́т, -ту 
брами́нский брамі́нський; б. я́рус бра-

мі́нський я́рус 
браммали́т брамалі́т, -ту 
бранги́т брангі́т, -ту 
брандберги́т брандбергі́т, -ту 
бранденбу́ргский бранденбу́рзький; б-кая 

ста́дия оледене́ния бранденбу́рзька ста́дія 
зледені́ння (заледені́ння); б-кая фа́за бран-
денбу́рзька фа́за 

брандизи́т брандизи́т, -ту 
брандма́уэр брандма́уер, -ра 
брандти́т брандти́т, -ту 
брани́т брані́т, -ту 
бранки́т бранкі́т, -ту 
браннери́т бранери́т, -ту 
бранноки́т бранокі́т, -ту 
бранхиоза́вр бранхіоза́вр, -ра 
брасси́т браси́т, -ту 
брауни́т брауні́т, -ту 
браунмиллери́т браунмілери́т, -ту 
брахиа́льный брахіа́льний; б-ная 

табли́чка брахіа́льна табли́чка 
брахиантиклина́ль брахіантикліна́ль, -лі, 

т. -ллю 
брахиантиклина́льный брахіантиклі-

на́льний; б-ная скла́дка брахіантиклі-
на́льна скла́дка 

брахиасиа́льный брахіасіа́льний; б-ная 
скла́дчатость брахіасіа́льна складча́стість 

брахидиагона́льный брахідіагона́льний; 
б-ная ось брахідіагона́льна вісь 

брахи́диум брахі́діум, -му; крючкооб-
ра́зный б. гачкоподі́бний (крючкопо-
ді́бний) брахі́діум; спира́льный б. спі-
ра́льний брахі́діум 

брахидо́ма брахідо́ма, -ми 
брахидо́мный брахідо́мний; б-ная 

фо́рма брахідо́мна фо́рма 
брахиодо́нтный брахіодо́нтний 
брахиодро́мный брахіодро́мний; б-ное 

жилкова́ние брахіодро́мне жилкува́ння 
брахиопо́довый брахіопо́довий; б-вая 

фа́ция брахіопо́дова фа́ція; б-вые слои́ 
брахіопо́дові шари́  

брахифо́рмный брахіфо́рмний; б-ная 
скла́дчатость брахіфо́рмна складча́стість 

брахиофо́рный брахіофо́рний; б-ная 
подде́ржка брахіофо́рна підтри́мка; 
б. ва́лик брахіофо́рний ва́лик 

брахисинклина́ль брахісинкліна́ль, -лі, 
т. -ллю 

брахисинклино́рий брахісинкліно́рій,  
-рію 

брахискла́дка брахіскла́дка, -ки, д. и п.  
-дці, р. мн. -док 

брахити́пный брахіти́пний 
брахифи́льный брахіфі́льний 
брахте́я брахте́я, -те́ї 
бревики́т бревікі́т, -ту 
бревико́н бревіко́н, -ну 
бревикони́ческий бревіконі́чний; б-кая 

ра́ковина бревіконі́чна черепа́шка (му́шля, 
ско́йка) 

бревици́т бревіци́т, -ту 
бревстери́т бревстери́т, -ту 
бреггери́т брегери́т, -ту 
бредберги́т бредбергі́т, -ту 
бре́децельский бре́децельський; б-кая 

сви́та бре́децельська сві́та 
бредиги́т бредигі́т, -ту 
бре́динский бре́динський; б-кая сви́та 

бре́динська сві́та 
брейнери́т брейнери́т, -ту 
бре́йский бре́йський; б-кая фа́уна 

бре́йська фа́уна 
брейтгаупти́т брейтгаупти́т, -ту 
брекчиеви́дный брекчієподі́бний; б-ная 

жи́ла брекчієподі́бна жи́ла; б-ная кора́ 
брекчієподі́бна кора́; б-ная отде́льность 
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брекчієподі́бна окре́мість; б-ная руда́ брек-
чієподі́бна руда́; б-ная структу́ра брекчіє-
поді́бна структу́ра; б-ная тексту́ра брек-
чієподі́бна тексту́ра; б. грани́т брекчієпо-
ді́бний грані́т; б. доломи́т брекчієподі́бний 
доломі́т; б. известня́к брекчієподі́бний 
вапня́к; б. такси́т брекчієподі́бний такси́т 

бре́кчиевый бре́кчієвий; б-вая тексту́ра 
бре́кчієва тексту́ра; б-вая труба́ бре́кчієва 
труба́; б-вая тру́бка бре́кчієва тру́бка 

брекчио́ла брекчіо́ла, -ли 
брекчи́рование брекчіюва́ння 
брекчи́рованный брекчійо́ваний; б-ная 

зо́на брекчійо́вана зо́на; б. мра́мор брек-
чійо́ваний ма́рмур; б. порфи́р брекчі-
йо́ваний порфі́р 

бре́кчия бре́кчія, -чії; автокатаклас-
ти́ческая б. автокатакласти́чна бре́кчія; 
автокласти́ческая б. автокласти́чна 
бре́кчія; аллювиа́льная б. цемен-
ти́рования алювіа́льна бре́кчія цементу-
ва́ння; берегова́я б. берегова́ бре́кчія; 
блермори́товая б. блермори́това бре́кчія; 
бокси́товая б. бокси́това бре́кчія; 
б. взмо́рья бре́кчія узмо́р'я (надмо́р'я, 
морсько́го узбере́жжя); б. высыха́ния 
бре́кчія висиха́ння; б. давле́ния бре́кчія 
ти́ску; б. изверже́ния бре́кчія ви́верження; 
б. надви́га бре́кчія на́суву; б. обва́лов 
бре́кчія обва́лів; б. обогаще́ния бре́кчія 
збага́чення; б. обруше́ния бре́кчія об-
ва́лювання; б. оседа́ния бре́кчія осіда́ння; 
б. о́сыпей бре́кчія о́сипів; б. плавле́ния 
бре́кчія пла́влення; б. прова́ла бре́кчія 
прова́лу; б. пусты́нных гря́зевых по-
то́ков бре́кчія пусте́льних (пусти́нних) 
грязьови́х пото́ків; б. растворе́ния бре́кчія 
розчи́нення; б. растре́скивания бре́кчія 
розтріс́кування; б. расщепле́ния бре́кчія 
розще́плення; б. скло́нов бре́кчія схи́лів; 
б. соляны́х куполо́в бре́кчія соляни́х бань 
(ку́полів); б. тече́ния бре́кчія течії́; 
б. тре́ния бре́кчія тертя́; валу́нная б. ва-
лу́нна бре́кчія; внутрипластова́я б. внут-
рішньопластова́ (внутрішньошарова́) 
бре́кчія; внутриформацио́нная б. внут-
рішньоформаці́йна бре́кчія; вулка-
ни́ческая б. вулкані́чна бре́кчія; го-
моми́ктная б. гомомі́ктна бре́кчія; дисло-
кацио́нная б. дислокаці́йна бре́кчія; же-
ле́зистая б. залі́зиста бре́кчія; жи́льная б. 
жи́льна бре́кчія; интраформацио́нная б. 

інтраформаці́йна бре́кчія; интрузи́вная б. 
інтрузи́вна бре́кчія; ка́рстовая б. ка́рстова 
бре́кчія; кимберли́товая б. кімберлі́това 
бре́кчія; костено́сная б. кістконо́сна 
бре́кчія; ко́стная б. кісткова́ бре́кчія; 
ла́вовая б. ла́вова бре́кчія; леднико́вая б. 
льодовико́ва бре́кчія; мелкотре́щинная б. 
дрібнотрі́щинна бре́кчія; минерало-
ги́ческая б. мінералогі́чна бре́кчія; мо-
заи́чная б. мозаї́чна бре́кчія; мондхаль-
деи́товая б. мондхальдеї́това бре́кчія; 
моноге́нная б. моноге́нна бре́кчія; мо-
ре́нная б. море́нна бре́кчія; обло́мочная б. 
ула́мкова бре́кчія; о́ползневая б. зсувна́ 
бре́кчія; оста́точная б. за́лишко́ва бре́кчія; 
перви́чная б. пе́рві́сна бре́кчія; пеще́рная б. 
пече́рна бре́кчія; пирокласти́ческая б. 
пірокласти́чна бре́кчія; пове́рхностная б. 
поверхне́ва бре́кчія; подво́дная б. під-
во́дна бре́кчія; пылеви́дная б. пилопо-
ді́бна (пилува́та, порохоподі́бна) бре́кчія; 
ру́дная б. ру́дна бре́кчія; сбро́совая 
(сбро́сная, сбросна́я) б. скидна́ бре́кчія; 
сингенети́ческая (сингенети́чная) б. 
сингенети́чна бре́кчія; со́почная б. 
со́пкова бре́кчія; субаэра́льная б. суб-
аера́льна бре́кчія; тектони́ческая б. текто-
ні́чна бре́кчія; теку́чая б. теку́ча бре́кчія; 
трансформацио́нная б. трансформаці́йна 
бре́кчія; тре́щинная б. тріщ́инна бре́кчія; 
углова́тая б. кута́ста бре́кчія; у́гольная б. 
ву́гі́льна бре́кчія; экзоге́нная б. екзоге́нна 
бре́кчія; эксплози́вная б. експлози́вна 
бре́кчія; элювиа́льная б. елювіа́льна 
бре́кчія; эндолити́ческая б. ендоліти́чна 
бре́кчія; эндостати́ческая б. ендостати́чна 
бре́кчія; эпигенети́ческая б. епігенети́чна 
бре́кчія; эрупти́вная б. ерупти́вна бре́кчія 

бре́мсберг бре́мсберг, -га 
бренки́т бренкі́т, -ту 
бре́нность тлі́нність, -ності, т. -ністю; 

б. а́томов тлі́нність а́томів 
бресуэлли́т бресуелі́т, -ту 
брето́нский брето́нський; б-кая 

скла́дчатость брето́нська складча́стість; 
б-кая фа́за брето́нська фа́за; б-кая фа́за 
скла́дчатости брето́нська фа́за склад-
ча́стості; б. я́рус брето́нський я́рус 

бриани́т бріані́т, -ту 
бриарти́т бріарти́т, -ту 
брига́да брига́да, -ди; ко́мплексная б. 

ко́мплексна брига́да; произво́дственная б. 
виробни́ча брига́да 
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бриз бриз, -зу 
бриза́нтность бриза́нтність, -ності, т. -ністю 
бриза́нтный бриза́нтний; б-ное де́йствие 

бриза́нтна ді́я; б-ные взры́вчатые вещест-
ва́ (ВВ) бриза́нтні вибухо́ві речови́ни (ВР) 

брике́т (спресованный материал) бри-
ке́т, -ту; торфяно́й б. торф'яни́й брике́т 

брикети́рование брикетува́ння 
брикети́рованный брикето́ваний; б. у́голь 

брикето́ване ву́гі́лля 
брике́тный брике́тний; б. пресс бри-

ке́тний прес 
бриллиа́нт, брилья́нт діама́нт, -та, бри-

лья́нт, -та 
бриозо́и мн. бріозо́ї, -зо́їв 
бриопси́ды мн. бріопси́ди, -дів 
бриофи́ты мн. бріофі́ти, -тів 
бристо́льский бристо́льський; б. гли́-

нистый известня́к бристо́льський гли́нис-
тий (гли́нястий) вапня́к 

бритоли́т бритолі́т, -ту 
бро́вка (склона, террасы) брі́вка, -ки,  

д. и п. -вці, мн. -вок 
броди́льный броди́льний 
бро́довский бро́дівський; б-кая сви́та 

бро́дівська сві́та 
броже́ние броді́ння; анаэро́бное б. ана-

еро́бне бродін́ня; мета́новое б. мета́нове 
броді́ння; сероводоро́дное б. сірководне́ве 
броді́ння 

бродя́чий бродя́чий; б-чая фо́рма бро-
дя́ча фо́рма; б. бе́нтос бродя́чий бе́нтос 

броки́зм брокі́зм, -му 
броккате́лло брокате́ло, -ла 
брокки́т брокі́т, -ту 
бром бром, -му 
бромаргири́т бромаргіри́т, -ту 
бромелли́т бромелі́т, -ту 
броми́д бромі́д, -ду 
бромири́т броміри́т, -ту 
бро́мисто-водоро́дный бро́мисто-водне́-

вий; б.-в-ная кислота́ бро́мисто-водне́ва 
кислота́ 

бро́мистый бро́мистий; б-тая вода́ 
бро́миста вода́; б-тое серебро́ бро́мисте 
срі́бло; б. ма́гний бро́мистий ма́гній; 
б. цинк бро́мистий цинк 

бромноватоки́слый бромнуватоки́слий 
бро́мный бро́мний; б-ная вода́ бро́мна 

вода́ 
бромофо́рм бромофо́рм, -му 
бромофо́рт бромофо́рт, -ту 

бромхлораргири́т бромхлораргіри́т, -ту 
бронзи́т бронзи́т, -ту 
бронзити́т бронзити́т, -ту 
бронзи́товый бронзи́товий; б. диаба́з брон-

зи́товий діаба́з; б. долери́т бронзи́товий 
долери́т; б. хондри́т бронзи́товий хондри́т; 
б. хромити́т бронзи́товий хроміти́т 

бро́нзовый бро́нзовий; б. блеск бро́нзо-
вий блиск; б. век бро́нзовий вік 

брони́рованный броньо́ваний; б. релье́ф 
броньо́ваний рельє́ф 

бро́нницкий бро́нницький; б-кие слои́ 
бро́нницькі шари́  

бро́ньковский бро́ньківський; б-кая 
сви́та бро́ньківська сві́та 

бротокриста́лл бротокриста́л, -ла 
броунмиллери́т броунмілери́т, -ту 
бро́уновский бро́унівський; б-кое дви-

же́ние бро́унівський рух 
брохидро́мный брохідро́мний 
брошанти́т брошанти́т, -ту 
бро́шенный ки́нутий, поки́нутий; б-ная 

сква́жина ки́нута (поки́нута) свердлови́на; 
б-ная ша́хта ки́нута (поки́нута) ша́хта 

бруки́т брукі́т, -ту 
брунки́т брункі́т, -ту 
брунсвиги́т брунсвігі́т, -ту 
брунсови́т брунсові́т, -ту 
бруньятелли́т бруньятелі́т, -ту 
бруси́т бруси́т, -ту 
брусити́т брусити́т, -ту 
бруси́товый бруси́товий; б. мра́мор 

бруси́товий ма́рмур 
брускови́дный брускоподі́бний; б-ная 

структу́ра брускоподі́бна структу́ра; б-ная 
фо́рма брускоподі́бна фо́рма 

бруско́вый бруско́вий; б. магни́т брус-
ко́вий магні́т 

бру́совский бру́сівський; б-кие слои́ 
бру́сівські шари́  

брусча́тка бруща́тка, -ки, д. и п. -тці,  
р. мн. -ток 

брусча́тый бруща́тий; б-тая структу́ра 
бруща́та структу́ра 

бруши́т бруши́т, -ту 
брэгги́т брегі́т, -ту 
брэ́гговский бре́гівський; б. у́гол 

бре́гівський кут 
брэко́н бреко́н, -на 
брю́кнеровский брю́кнерівський; б-кие 

пери́оды брю́кнерівські пері́оди 
брюстери́т брюстери́т, -ту 
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брюстерлини́т брюстерліні́т, -ту 
брюхоногие сущ., мн. черевоно́гі, -гих 
брюхоно́гий черевоно́гий; б. моллю́ск 

черевоно́гий молю́ск 
брюшко́ черевце́, -ця́, мн. -ре́вця, -вець 
брю́шно-боково́й черевно́-бічни́й, черев-

но́-бокови́й 
брюшно́й черевни́й; б-на́я перегоро́дка 

черевна́ перегоро́дка; б-на́я сторона́ черев-
ни́й бік; б-но́е по́ле черевне́ по́ле; б. вы́ступ 
черевни́й ви́ступ; б. плавни́к черевни́й пла-
ве́ць (плавни́к); сре́дний б. плавни́к се-
ре́дній черевни́й плаве́ць (плавни́к) 

бря́нцевский бря́нцевський; б-кая 
сви́та бря́нцевська сві́та; б-кая то́лща 
бря́нцевська то́вща 

буга́зский буга́зький; б-кие слои́ бу-
га́зькі шари́  

буги́т бугі́т, -ту 
буги́товый бугі́товий; б-вая се́рия по-

ро́д бугі́това се́рія порід́ 
бу́гловский бу́глівський; б-кие слои́ 

бу́глівські шари́  
бу́гский бу́зький; б. я́рус лёсса бу́зький 

я́рус ле́су 
бу́гско-днепро́вский бу́зько-

дніпро́вський; б.-д-кая се́рия бу́зько-
дніпро́вська се́рія 

буго́р го́рб, -ба́, па́горб, -ба, згі́рок, -рка, 
узгі́рок, -рка; боро́вский б. боро́вський 
горб; б. насыпа́ния горб насипа́ння; 
б. разве́ивания горб розві́ювання; 
б. вспу́чивания горб спу́чування; бэ́ров-
ский б. бе́рівський горб; головно́й б. го-
ловни́й горб; кустово́й б. кущови́й горб; 
ледяно́й б. льодяни́й (крижани́й) горб; 
ма́лый б. мали́й горб; пя́точный б. п'ят-
кови́й горб; теменно́й б. тім'яни́й горб; 
торфяно́й б. торф'яни́й горб 

бугоро́к го́рбик, -ка, горбо́к, -бка́, гор-
бо́чок, -чка, па́горочок, -чка, па́горбочок,  
-чка, згі́рочок, -чка, узгі́рочок, -чка;  
замо́чные б-рки́ замко́ві го́рбики (горб-
ки́); морщи́нистый б. змо́ршкуватий 
го́рбик (горбо́к); му́скульный б. му́скуль-
ний го́рбик (горбо́к); осево́й б. осьови́й 
го́рбик (горбо́к); параболи́ческие б-рки́ 
параболі́чні го́рбики (горбки́); фрон-
та́льный б. фронта́льний го́рбик (горбо́к) 

бугорчатозу́бые сущ., мн. горбкувато-
зу́бі, -бих 

буго́рчато-ре́жущий горбкува́то-
рі́зальний 

буго́рчатый горбкува́тий; б-тая систе́ма 
горбкува́та систе́ма; б-тая спо́ра горбку-
ва́та спо́ра; б-тая структу́ра горбкува́та 
структу́ра; б-тая фо́рма горбкува́та 
фо́рма; б-тая экзи́на горбкува́та екзи́на 

бугри́сто-котлови́нный горби́сто-уло-
го́винний; б.-к. релье́ф горби́сто-уло-
го́винний рельє́ф 

бугри́стый горби́стий, горба́стий, горбу-
ва́тий, горбкува́тий, па́гористий, пагорб-
кува́тий; б-тые пески́ горби́сті (горбува́ті, 
горбкува́ті) піски́; б. шельф горби́стий 
(горбкува́тий) шельф 

будина́ж будина́ж, -жу, т. -жем 
будини́рованный будино́ваний; б-ная 

тексту́ра будино́вана тексту́ра 
буди́ны мн. буди́ни, -ди́н 
бужа́нский бужа́нський; б-кая зо́на бу-

жа́нська зо́на 
бузино́вский бузині́вський; б-кая сви́та 

бузині́вська сві́та 
бузу́н бузу́н, -ну 
буй буй, бу́я, т. бу́єм, мн. буї́, буї́в, т. 

буя́ми 
бу́ккальный бу́кальний; б-ная мем-

бра́на бу́кальна мембра́на; букка́льная 
пласти́нка морски́х еже́й бука́льна плас-
ти́нка морськи́х їжакі́в; букка́льная плас-
ти́нка морски́х звёзд бука́льна пласти́нка 
морськи́х зіро́к 

букараманти́т букараманти́т, -ту 
букови́нский букови́нський; б-кая 

сви́та букови́нська сві́та 
букови́т букові́т, -ту 
бу́ковые сущ., мн. бу́кові, -вих 
бу́ковый бу́ковий; б-вое де́рево бу́кове 

де́рево 
була́винский була́винський; б-кие слои́ 

була́винські шари́  
булавови́дный булавоподі́бний; б-ная 

экзи́на булавоподі́бна екзи́на; б-ное  
расшире́ние булавоподі́бне розши́рення; 
б. вы́рост булавоподі́бний ви́ріст (на́ріст); 
б. плау́н булавоподі́бний плау́н (п'я́дич) 

буланжери́т буланжери́т, -ту 
булгана́кский булгана́кський; б. гори-

зонт булгана́кський горизо́нт 
булгуння́хи мн. булгуня́хи, -хів 
булдыми́т булдимі́т, -ту 
бултфонтейни́т бултфонтейні́т, -ту 
булы́жник (материал) кругля́к, -ку́, ди-

кий камінь, -меню, були́жник, -ку, (один 
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камень) кругля́к, -ка́, дикий камінь, -меня, 
були́жник, -ка 

бульдо́зер бульдо́зер, -ра 
бульдо́зерный бульдо́зерний; б-ная раз-

рабо́тка бульдо́зерна розро́бка; б. отва́л 
бульдо́зерний відва́л 

бультфойтейни́т бультфойтейні́т, -ту 
бума́га папі́р, -пе́ру; асбе́стовая б.  

азбе́стовий папі́р; б. регистри́рующего 
прибо́ра папі́р реєструва́льного при́ладу; 
вероя́тностная б. імові́рнісний (ймові́р-
нісний) папі́р; гидроизоляцио́нная б. 
гідроізоляці́йний папі́р; го́рная б. гірськи́й 
папі́р; диафра́гменная б. діафра́гмовий 
папі́р; кала́ндровая б. кала́ндровий папі́р; 
ла́кмусовая б. ла́кмусовий папі́р; милли-
метро́вая б. міліметро́вий папі́р; по-
ло́сная б. смугови́й (сму́жний) папі́р; теп-
лоизоляцио́нная б. теплоізоляці́йний 
папі́р; электроизоляцио́нная б. електро-
ізоляці́йний папі́р 

бума́жный (относящийся к бумаге) па-
перо́вий; б-ная гли́на паперо́ва гли́на;  
б-ная хроматогра́фия паперо́ва хромато-
гра́фія; б. порфи́р паперо́вий порфір́; 
б. сла́нец паперо́вий сла́нець; б. торф 
паперо́вий торф; б. у́голь паперо́ве 
ву́гі́лля; б. шпат паперо́вий шпат 

бунзени́т бунзені́т, -ту 
бу́нкер бу́нкер, -ра; аккумули́рующий б. 

акумулюва́льний (акумулю́ючий) бу́нкер; 
б. непреры́вного де́йствия бу́нкер безпе-
ре́рвної ді́ї; б. цикли́ческого де́йствия 
бу́нкер циклі́чної дії; заглублённый б. 
загли́блений бу́нкер; передвижно́й б. пере-
сувни́й бу́нкер; подвесно́й б. підвісни́й 
бу́нкер; подзе́мный б. підзе́мний бу́нкер; 
стациона́рный б. стаціона́рний бу́нкер; 
щелево́й б. щіли́нний бу́нкер 

бу́нкер-ва́гон бу́нкер-ва́гон, р. бу́нкера-
ва́гона 

бу́нкер-перегружа́тель бу́нкер-переван-
та́жувач, р. бу́нкера-переванта́жувача 

бу́нкер-пита́тель бу́нкер-живи́льник, 
р. бу́нкера-живи́льника 

бу́нкер-по́езд бу́нкер-по́тяг, р. бу́нкера-
по́тяга 

бу́нкерный бу́нкерний 
бунодо́нтный бунодо́нтний 
бунолофодо́нтный бунолофодо́нтний 
буноселенодо́нтный буноселенодо́нтний 
бунтзандште́йн бунтзандште́йн, -ну 

бу́ны мн. бу́ни, -нів 
бур бур, -ра; алма́зный б. алма́зний бур; 

б. гео́лога бур гео́лога; доло́тчатый б. до-
лотча́стий бур; дробово́й б. дробови́й бур; 
кана́тный б. кана́тний бур; коло́нковый б. 
коло́нковий бур; кольцево́й б. кільце́вий 
бур; коро́нковый б. коро́нковий бур; пи-
рамида́льный б. піраміда́льний бур; руч-
но́й б. ручни́й бур; торфяно́й б. торф'яни́й 
бур; шта́нговый б. шта́нговий бур 

бура́ бура́, -ри́ 
бура́в бура́в, -ва 
бура́нский бура́нський; б-кая сви́та бу-

ра́нська сві́та 
бурдига́льский бурдига́льський; б. я́рус 

бурдига́льський я́рус 
буре́гский буре́зький; б-кие слои́ бу-

ре́зькі шари́ 
буре́ние бурі́ння; алма́зное б. алма́зне 

бурі́ння; б. тяжёлыми стака́нами бурі́ння 
важки́ми стака́нами; взрывно́е б. вибу-
хо́ве (підривне́) бурі́ння; враща́тельное б. 
оберта́льне бурі́ння; враща́тельно-
уда́рное б. оберта́льно-уда́рне бурі́ння; 
гидромехани́ческое б. гідромехані́чне 
бурі́ння; гидромонито́рное б. гідромоні-
то́рне бурі́ння; гидроуда́рное б. гідро-
уда́рне бурі́ння; глубиннонасо́сное б. 
глибиннонасо́сне бурі́ння; глубоково́дное б. 
глибоково́дне бурі́ння; глубо́кое б. гли-
бо́ке бурі́ння; дробово́е б. дробове́ бу-
рі́ння; зондиро́вочное б. зондува́льне бу-
рі́ння; кана́тное б. кана́тне бурі́ння; кар-
тиро́вочное б. картува́льне бурі́ння; ко-
ло́нковое б. коло́нкове бурі́ння; комби-
ни́рованное б. комбіно́ване бурі́ння; 
кре́лиусное б. кре́ліусне бурі́ння; кусто-
во́е б. кущове́ бурі́ння; многозабо́йное б. 
багатонабійне (багатови́бійне, багатоза-
бі́йне) бурі́ння; мо́крое б. мо́кре бурі́ння; 
морско́е б. морське́ бурі́ння; на-
пра́вленное б. спрямо́ване бурі́ння; огне-
во́е б. вогне́ве (вогньове́) бурі́ння; опо́р-
ное б. опо́рне бурі́ння; перфора́торное б. 
перфора́торне бурі́ння; пневмоуда́рное б. 
пневмоуда́рне бурі́ння; пневмоуда́рно-
шаро́шечное б. пневмоуда́рно-шаро́шкове 
бурі́ння; пневмошне́ковое б. пневмо-
шне́кове бурі́ння; подво́дное б. підво́дне 
бурі́ння; подзе́мное б. підзе́мне бурі́ння; 
поиско́вое б. пошуко́ве (розшуко́ве,  
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розві́дувальне) бурі́ння; про́бное б. про́бне 
бурі́ння; реакти́вно-турби́нное б. реак-
ти́вно-турбі́нне бурі́ння; ро́торное б. 
ро́торне бурі́ння; сверхглубо́кое б. надгли-
бо́ке бурі́ння; структу́рное б. структу́рне 
бурі́ння; терми́ческое б. термі́чне бу-
рі́ння; термомехани́ческое б. термомеха-
ні́чне бурі́ння; турби́нное б. турбі́нне бу-
рі́ння; уда́рное б. уда́рне бурі́ння; уда́рно-
кана́тное б. уда́рно-кана́тне бурі́ння; уда́рно-
поворо́тное б. уда́рно-поворо́тне бурі́ння; 
шаро́шечное б. шаро́шкове бурі́ння; шне́-
ковое б. шне́кове бурі́ння; шпи́ндельное б. 
шпі́ндельне бурі́ння; шта́нговое б. 
шта́нгове бурі́ння; электрои́мпульсное б. 
електроі́мпульсне бурі́ння 

бури́льный бури́льний; б-ная коло́нна 
бури́льна коло́на; б-ная свеча́ бури́льна 
сві́чка; б-ная труба́ бури́льна труба́;  
б-ные я́сы бури́льні я́си; б. замо́к бу-
ри́льний замо́к; б. инструме́нт бури́льний 
інструме́нт; б. кана́т бури́льний кана́т; 
б. молото́к бури́льний молото́к; б. стано́к 
бури́льний стано́к; телеско́пный б. моло-
то́к телеско́пний бури́льний молото́к 

бури́льщик бури́льник, -ка 
бури́мость бури́мість, -мості, т. -містю 
бури́ть бури́ти, -рю́, -ри́ш, -ри́ть 
бурзя́ний бурзя́ній, -нію 
бурзя́нский бурзя́нський; б-кая систе́ма 

бурзя́нська систе́ма 
буркеи́т буркеї́т, -ту 
бурку́т (колодец с минеральной водой) 

бурку́т, -та 
бу́ркутский бу́ркутський; б-кая сви́та 

бу́ркутська сві́та 
бурли́нский бурли́нський; б-кая сви́та 

бурли́нська сві́та 
бурлу́кский бурлу́цький; б-кая терра́са 

бурлу́цька тера́са 
бурнони́т бурноні́т, -ту 
бу́рный бурхли́вий; б-ное взрывно́е 

изверже́ние бурхли́ве вибухо́ве 
ви́верження; б-ное наруше́ние бурхли́ве 
пору́шення; б. пото́к бурхли́вий поті́к 

бурово́й бурови́й; б-ва́я вы́шка бурова́ 
ви́шка; б-ва́я грязь бурова́ грязь; б-ва́я 
дробь бурови́й дріб; б-ва́я жи́дкость бу-
рова́ рідина́; б-ва́я каре́тка бурова́ ка-
ре́тка; б-ва́я коло́нка бурова́ коло́нка;  
б-ва́я коро́нка бурова́ коро́нка; б-ва́я 
лебёдка бурова́ лебі́дка; б-ва́я ма́чта бу-

рова́ що́гла; б-ва́я маши́на бурова́ ма-
ши́на; б-ва́я ме́лочь бурови́й дрі́б'язок;  
б-ва́я па́ртия бурова́ па́ртія; б-ва́я плат-
фо́рма бурова́ платфо́рма; б-ва́я пло-
ща́дка бурова́ площа́дка; б-ва́я прохо́дка 
бурова́ прохо́дка; б-ва́я сква́жина бурова́ 
свердлови́на; б-ва́я устано́вка бурова́ 
устано́вка; б-ва́я штанга́ бурова́ шта́нга; 
б. дегаза́тор бурови́й дегаза́тор; б-во́е 
долото́ бурове́ долото́; б-во́е изыска́ние 
бурова́ ро́звідка (бурови́й по́шук); б. дис-
перга́тор бурови́й дисперга́тор; б. журна́л 
бурови́й журна́л; б. инструме́нт бурови́й 
інструме́нт; б. коло́дец бурови́й коло́дязь; 
б. манипуля́тор бурови́й маніпуля́тор; 
б. насо́с бурови́й насо́с; б. разре́з бурови́й 
ро́зріз; б. раство́р бурови́й ро́зчин; б. ру-
ка́в бурови́й рука́в; б. стано́к бурови́й 
стано́к; б. ствол бурови́й сто́вбур (ствол); 
б. хому́т бурови́й хому́т; б. шлам бурови́й 
шлам; б. шпи́ндель бурови́й шпі́ндель;  
б-вы́е рабо́ты бурові́ робо́ти; верти-
ка́льный б. ствол вертика́льний бурови́й 
сто́вбур (ствол); морска́я б-ва́я плат-
фо́рма морська́ бурова́ платфо́рма; поли-
ме́рный б. раство́р поліме́рний бурови́й 
ро́зчин 

бурозём бурозе́м, -му 
бурозёмный бурозе́мний; б-ная по́чва 

бурозе́мний ґрунт 
бурокли́новый бурокли́новий; б-вая до-

бы́ча бурокли́нове добува́ння (бурокли́но-
ве видобува́ння, бурокли́новий ви́добуток) 

буро́мский буро́мський; б-кая сви́та 
буро́мська сві́та 

бурони́т буроні́т, -ту 
буропогру́зочный буронаванта́жувальний 
буросбо́ечный бурозбивни́й 
бурсаи́т бурсаї́т, -ту 
бу́рсы мн. бу́рси, -сів 
буру́н буру́н, -на́ 
бурунду́чный бурунду́чний; б-ная руда́ 

бурунду́чна руда́ 
бурха́новский бурха́нівський; б-кая 

сви́та бурха́нівська сві́та 
бу́рый бу́рий; б-рая желе́зная руда́ бу́ра 

залі́зна руда́; б-рая ма́рганцевая руда́ 
бу́ра ма́рганце́ва (манга́нова) руда́; б-рая 
о́хра бу́ра во́хра; б-рая по́чва бу́рий 
ґрунт; б-рая юра́ бу́ра юра́; б-рые 
во́доросли бу́рі во́дорості; б. гемати́т 
бу́рий гемати́т; б. гра́вий бу́рий гра́вій; 
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б. железня́к бу́рий залізня́к; б. земли́стый 
лимони́т бу́рий земли́стий лімоні́т; б. карбо-
на́т бу́рий карбона́т; б. купри́т бу́рий куп-
ри́т; б. медве́дь бу́рий ведмі́дь; б. сфен 
бу́рий сфен; б. турмали́н бу́рий турмалі́н; 
б. боло́тный у́голь бу́ре боло́тне ву́гі́лля; 
б. у́голь бу́ре ву́гі́лля; б. шпат бу́рий шпат 

бу́ря бу́ря, -рі; магни́тная б. магні́тна 
бу́ря; песча́ная б. піща́на бу́ря; поля́рная б. 
поля́рна бу́ря; пы́льная б. пилова́ 
(пи́льна) бу́ря; сне́жная б. снігова́ бу́ря; 
экваториа́льная б. екваторіа́льна бу́ря 

бус бус, -су 
бусинови́дный бусиноподі́бний 
буссенгои́т бусенгої́т, -ту 
буссинготи́т бусинготи́т, -ту 
бу́сский бу́ський; б-кая зо́на бу́ська зо́на 
буссо́ль бусо́ль, -лі, т. -ллю; б. Нейме́йера–

Шми́дта бусо́ль Нейме́йєра–Шмі́дта; 
го́рная б. гірни́ча бусо́ль; магни́тная б. 
магні́тна бусо́ль; накло́нная б. похи́ла бусо́ль 

бустами́т бустамі́т, -ту 
бу́стерный бу́стерний; б. компре́ссор 

бу́стерний компре́сор 
бусти́т бусти́т, -ту 
бут бут, -ту 
бута́н бута́н, -ну 
буте́ра буте́ра, -ри 
бути́л бути́л, -лу 
бутиле́н бутиле́н, -ну 
бути́нский бути́нський; б-кая сви́та бу-

ти́нська сві́та 
бути́т бути́т, -ту 
бутлери́т бутлери́т, -ту 
бу́товый бу́товий; б-вая полоса́ бу́това 

сму́га; б. ка́мень бу́товий ка́мінь; б. штрек 
бу́товий штрек 

буто́н пу́п'янок, -нка, буто́н, -на; мор-
ски́е б-ны морські́ пу́п'янки (буто́ни) 

буто́рный буто́рний; б-ная разрабо́тка 
буто́рна розро́бка 

буттгенбахи́т бутгенбахі́т, -ту 
бутусури́т бутусури́т, -ту 
буты́лочный пляшко́ви́й; б. ка́мень 

пляшко́ви́й ка́мінь 
бутырелли́т бутирелі́т, -ту 
бу́фер бу́фер, -ра; возду́шный б. пові́тря-

ний бу́фер; ма́сляный б. ма́сляний бу́фер 
бу́ферный бу́ферний; б-ная жи́дкость 

бу́ферна рідина́; б-ная зо́на бу́ферна зо́на;  
б-ная систе́ма бу́ферна систе́ма; б-ное 

взрыва́ние бу́ферне виса́джування (підри-
ва́ння); б. объём га́за бу́ферний об'є́м га́зу 

буха́рский буха́рський; б. я́рус бу-
ха́рський я́рус 

бухвальди́т бухвальди́т, -ту 
бухи́т бухі́т, -ту 
бухнери́т бухнери́т, -ту 
бухольци́т бухольци́т, -ту 
бухони́т бухоні́т, -ту 
бу́хта (залив) бу́хта, -ти; абразио́нная б. 

абразі́йна бу́хта; заболо́ченная б. забо-
ло́чена бу́хта; за́мкнутая б. за́мкнена 
(за́мкнута) бу́хта; засто́йная б. засті́йна 
бу́хта; кра́терная б. кра́терна бу́хта; ман-
ти́йная б. манті́йна бу́хта; откры́тая б. від-
кри́та бу́хта; ше́рмовая б. ше́рмова бу́хта 

бу́хтовый бу́хтовий; б-вая де́льта 
бу́хтова де́льта; б. бе́рег бу́хтовий бе́рег 

буце́н буце́н, -ну 
буча́к буча́к, -ку 
буча́кский буча́цький; б. я́рус бу-

ча́цький ярус 
бучана́нский бучана́нський; б-кое меж-

леднико́вье бучана́нське міжльодовикі́в'я 
буча́рда буча́рда, -ди 
буча́рдный буча́рдний; б. стано́к бу-

ча́рдний стано́к 
буши́т буши́т, -ту 
бушмени́т бушмені́т, -ту 
бы́вший коли́шній; б. пенепле́н ко-

ли́шній пенепле́н 
бык бик, -ка́; му́скусный б. му́скусний 

бик; первобы́тный б. пе́рві́сний бик 
быстрина́ бистрі́нь, -ні, т. -нню 
бы́стрицкий би́стрицький; б-кая сви́та 

би́стрицька сві́та 
быстроде́йствие швидкоді́я, -ді́ї 
быстроде́йствующий швидкоді́ючий 
быстрораспада́ющийся швидкорозпадни́й 
быстротверде́ющий швидкотве́рдний, 

швидкотве́рднучий, швидкотужа́віючий; 
б. портландцеме́нт швидкотве́рднучий 
(швидкотве́рдний, швидкотужа́віючий) 
портландцеме́нт 

быстрото́к швидкоті́к, -то́ку 
бытово́й побуто́вий; б-во́е стекло́ побу-

то́ве скло 
бье́до б'є́до (нескл.) 
бьелки́т б'єлкіт́, -ту 
бьелци́т б'єлци́т, -ту 
бьеф б'єф, -фа 
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бью́щий битки́й; б. исто́чник битке́ 
джерело́ 

бэр бер, -ра 
бэ́ровский бе́рівський; б-кая гряда́ 

бе́рівське па́смо; б. буго́р бе́рівський горб 
(па́горб, згі́рок, узгі́рок) 

бюве́т бюве́т, -та 
бюглии́т бюглії́т, -ту 
бюкинги́т бюкінгі́т, -ту 
бю́кса бю́кса, -си 

бюль бюль, -лю, т. -лем 
бю́льский бю́льський; б-кая ста́дия 

оледене́ния бю́льська ста́дія зледені́ння 
(заледені́ння); б-кое оледене́ние бю́льське 
зледені́ння (заледені́ння) 

бюргери́т бюргери́т, -ту 
бюре́тка бюре́тка, -ки, д. и п. -тці, р. мн. 

-ток; га́зовая б. га́зова бюре́тка 
бю́рмский бю́рмський; б. век 

бю́рмський вік 
 
 

В 
 

ваали́т ваалі́т, -ту 
ваа́льский ваа́льський; в-кое межлед-

нико́вье ваа́льське міжльодовиків́'я 
вабани́т вабані́т, -ту 
вавелли́т вавелі́т, -ту 
ваги́льный вагі́льний; в. бе́нтос ва-

гі́льний бе́нтос 
вагина́товый вагіна́товий; в. я́рус вагі-

на́товий я́рус 
ваги́т вагі́т, -ту 
вагнери́т вагнери́т, -ту 
ваго́н ваго́н, -на; самохо́дный в. само-

хі́дний ваго́н 
ваго́н-доза́тор ваго́н-доза́тор, р. ваго́на-

доза́тора 
вагоне́тка вагоне́тка, -ки, д. и п. -тці, р. 

мн. -ток 
вад вад, -ду; ме́дистый в. мі́дистий вад; 

чёрный в. чо́рний вад 
вадеи́т вадеї́т, -ту 
ва́ди ва́ді (нескл.) 
вадиа́кский вадіа́кський; в. челове́к ва-

діа́кська люди́на 
вади́ческий вади́чний; в-кие оса́дки ва-

ди́чні оса́дки 
вадо́зный вадо́зний; в-ная вода́ вадо́зна 

вода́; в-ная зо́на вадо́зна зо́на; в-ная цир-
куля́ция вадо́зна циркуля́ція; в. газ ва-
до́зний газ 

вадои́ды мн. вадої́ди, -дів 
вад-псиломела́н вад-псиломела́н, -ну 
ваеси́т ваєси́т, -ту 
вази́т вази́т, -ту 
вайоминги́т вайомінгі́т, -ту 
вайраки́т вайракі́т, -ту 
вайринери́т вайринери́т, -ту 

ва́йя ва́йя, -йї; ви́льчатая в. вилкува́та 
(ви́лчаста) ва́йя; спороно́сная в. споро-
но́сна ва́йя 

ва́кка ва́ка, -ки, д. и п. ва́ці, р. мн. вак; 
арко́зовая в. арко́зова ва́ка; база́льтовая в. 
база́льтова ва́ка; долери́товая в. доле-
ри́това ва́ка; ды́мчатая в. димча́ста ва́ка; 
ква́рцевая в. ква́рцова ва́ка; лити́товая в. 
літи́това ва́ка; полевошпа́тная (полево-
шпа́товая) в. польовошпа́тна (польово-
шпа́това) ва́ка; се́рая в. сір́а ва́ка; стекло-
ва́тая в. склува́та ва́ка; сублити́товая в. 
субліти́това ва́ка; шарова́я в. кульова́ ва́ка 

вакки́т вакі́т, -ту 
вакуоля́рный вакуоля́рний; в-ная тек-

сту́ра вакуоля́рна тексту́ра 
ва́куум ва́куум, -му 
вакууми́рование вакуумува́ння 
ва́куумный ва́куумний; в-ная флук-

туа́ция ва́куумна флуктуа́ція; в-ное вне-
дре́ние ва́куумне прони́кнення (прони-
ка́ння); в. дегаза́тор ва́куумний дегаза́тор; 
в. мано́метр ва́куумний мано́метр 

ва́куум-фи́льтр ва́куум-фільтр, -ра 
вал вал, -лу; атланти́ческий в. атлан-

ти́чний вал; берегово́й в. берегови́й вал; 
боково́й в. бічни́й (бокови́й) вал; в. коро-
бле́ния вал жоло́блення (коро́блення); 
инъекти́вный в. ін'єкти́вний вал; 
ка́ровый в. ка́ровий вал; кольцево́й в. 
кільце́вий вал; конвекцио́нный в. конвек-
ці́йний вал; ла́вовый в. ла́вовий вал; лед-
нико́вый в. льодовико́вий вал; море́нный в. 
море́нний вал; морско́й в. морськи́й 
вал; песча́ный в. піща́ний вал; подво́д-
ный в. підво́дний вал; прибре́жный в. 
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узбере́жний (прибере́жний) вал; при-
ли́вный в. припли́вний вал; при-
ру́словый в. прируслови́й вал; проти-
воэрозио́нный в. протиерозі́йний вал; 
солифлюкцио́нный в. соліфлюкці́йний 
вал; тектони́ческий в. тектоні́чний вал; 
термока́рстовый в. термока́рстовий вал; 
штормово́й в. штормови́й вал 

валаи́т валаї́т, -ту 
валами́т валамі́т, -ту 
валанжи́н валанжи́н, -ну 
валанжи́нский валанжи́нський; в. я́рус 

валанжи́нський я́рус 
вала́шский воло́ський; в-кая фа́за во-

ло́ська фа́за 
валда́йский валда́йський; в-кое оле-

дене́ние валда́йське зледені́ння (зале-
дені́ння) 

вале́жник вітроло́м, -му, бурело́м, -му 
валёк вало́к, -лка́, ва́лик, -ка; за́дний в. 

за́дній вало́к (ва́лик) 
валенсиани́т валенсіані́т, -ту 
валенти́йский валенті́йський; в. я́рус 

валенті́йський я́рус 
валентини́т валентині́т, -ту 
вале́нтность вале́нтність, -ності, т. -ністю; 

гла́вная в. головна́ (основна́) вале́нтність; 
дополни́тельная в. додатко́ва вале́нтність; 
экологи́ческая в. екологі́чна вале́нтність 

вали́дность валі́дність, -ності, т. -ністю 
вали́дный валі́дний; в-ное назва́ние ва-

лі́дна на́зва 
ва́лик ва́лик, -ка; брахиофо́рный в. бра-

хіофо́рний ва́лик; в. экзи́ны ва́лик екзи́ни; 
дорса́льный в. дорса́льний ва́лик; карди-
на́льные в-ки кардина́льні ва́лики; кон-
центри́ческий в. концентри́чний ва́лик; 
краево́й в. крайови́й ва́лик; кюиховен-
зи́сный маргина́льный в. кюїховензи́сний 
маргіна́льний ва́лик; латера́льный в. ла-
тера́льний ва́лик; маргина́льный в. мар-
гіна́льний ва́лик; попере́чный в. попе-
ре́чний ва́лик; пусилла́рный марги-
на́льный в. пусила́рний маргіна́льний 
ва́лик; радиа́льный в. радіа́льний ва́лик; 
спинно́й в. спинни́й ва́лик; спира́льный в. 
спіра́льний ва́лик; фасциоля́рный в. фас-
ціоля́рний ва́лик; шо́вный в. шо́вний 
(шво́вий) ва́лик 

вали́н валі́н, -ну 
валкери́т валкери́т, -ту 
валкто́н валкто́н, -ну 

валкова́ние валкува́ння 
валкова́тель валкува́ч, -ча́, т. -че́м 
валко́вый валкови́й; в-вая дроби́лка 

валкова́ дроба́рка 
валлевари́т валевари́т, -ту 
валлериа́н валеріа́н, -ну 
валлери́т валери́т, -ту 
валово́й валови́й; в-ва́я вла́га валова́ 

воло́га; в-ва́я про́ба валова́ про́ба; в-ва́я 
проду́кция валова́ проду́кція; в-во́е 
опро́бование валове́ ви́пробування (ви-
про́бування, випробо́вування); в. ана́лиз 
валови́й ана́ліз 

валообра́зный валоподі́бний; в-ная 
дю́на валоподі́бна дю́на; в-ная море́на 
валоподі́бна море́на 

валуеви́т валуєві́т, -ту 
валу́н валу́н, -на́; вися́чий в. вися́чий ва-

лу́н; вы́шлифованный в. ви́шліфуваний 
валу́н; глазиро́ванный (глазуро́ванный) в. 
глазуро́ваний валу́н; гли́няный в. 
гли́няний валу́н; гранёный в. грано́ваний 
(гранча́стий) валу́н; исштрихо́ванный в. 
поштрихо́ваний валу́н; кача́ющийся в. 
хитки́й (хитни́й) валу́н; лакиро́ванный в. 
лако́ваний валу́н; леднико́вый в. льодови-
ко́вий валу́н; ложноледнико́вый в. псев-
дольодовико́вий валу́н; оста́точный в. 
за́лишко́вий валу́н; отде́льный в. окре́мий 
валу́н; перемещённый в. перемі́щений 
валу́н; пирамида́льный в. піраміда́льний 
валу́н; принесённый в. прине́сений валу́н; 
скорлупова́тый в. шкаралупува́тий валу́н; 
твёрдый в. тверди́й валу́н; фасе́точный 
(фасе́тчатый, фаце́точный, фаце́тчатый) в. 
фасе́точний (фасе́тчастий, фаце́точний, 
фаце́тчастий) валу́н; шлифо́ванный в. 
шліфо́ваний валу́н; штрихо́ванный в. 
штрихо́ваний валу́н; эрати́ческий в. ера-
ти́чний валу́н 

валу́нник валу́нник, -ка 
валу́нный валу́нний; в-ная бре́кчия ва-

лу́нна бре́кчія; в-ная гли́на валу́нна 
гли́на; в-ная море́на валу́нна море́на;  
в-ная поро́да валу́нна поро́да; в-ное по́ле 
валу́нне по́ле; в-ные отложе́ния валу́нні 
ві́дклади; в. конгломера́т валу́нний кон-
гломера́т; в. сугли́нок валу́нний су́глинок; 
в. шлейф валу́нний шлейф 

валу́нчатый валу́нчастий; в-тая руда́ 
валу́нчаста руда́ 

валхови́т валхові́т, -ту 
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вальбелли́т вальбелі́т, -ту 
вальденбу́ргский вальденбу́рзький; в. я́рус 

вальденбу́рзький я́рус 
валькери́т валькери́т, -ту 
вальпурги́н вальпургі́н, -ну 
вальрейни́т вальрейні́т, -ту 
вальтери́т вальтери́т, -ту 
ва́льхия ва́льхія, -хії 
ванада́т ванада́т, -ту 
вана́диевый вана́дієвий; в-вая шпине́ль 

вана́дієва шпіне́ль; в. свине́ц вана́дієвий 
свине́ць 

вана́дий вана́дій, -дію 
ванадини́т ванадині́т, -ту 
ванадиогумми́т ванадіогумі́т, -ту 
ванденбрандеи́т ванденбрандеї́т, -ту 
вандерваа́льсовский вандерваа́льсівський; 

в-кая хими́ческая связь вандер-
ваа́льсівський хімі́чний зв'язо́к; вандер-
ваа́льсовский тип вандерваа́льсівський тип 

ва́нна (спец.) ва́нна, -ни; база́льтовая в. 
база́льтова ва́нна; кисло́тная в. кисло́тна 
ва́нна; электри́ческая в. електри́чна ва́нна 

ва́нновый ва́нновий; в. ландша́фт 
ва́нновий ландша́фт 

ванокси́т ванокси́т, -ту 
вантгоффи́т вантгофі́т, -ту 
вануксеми́т вануксемі́т, -ту 
ваня́шкинский ваня́шкінський; в-кие 

слои́ ваня́шкінські шари́  
вапориза́тор вапориза́тор, -ра 
вапориза́ция вапориза́ція, -ції 
вапплери́т ваплери́т, -ту 
вара́нгский вара́нгський; в-кая систе́ма 

вара́нгська систе́ма 
варвики́т варвікі́т, -ту 
варгаси́т варгаси́т, -ту 
варди́т варди́т, -ту 
вариа́бильность варіа́більність, -ності, 

т. -ністю 
вариа́нт варіа́нт, -та; конте́йнерный в. 

конте́йнерний варіа́нт; сква́жинный в. 
свердлови́нний варіа́нт; те́льферный в. 
те́льферний варіа́нт 

вариа́нта варіа́нта, -ти 
вариацио́нный варіаці́йний; в-ная 

диагра́мма варіаці́йна діагра́ма; в-ная 
крива́я варіаці́йна крива́; в-ная слу́жба 
варіаці́йна слу́жба 

вариа́ция варіа́ція, -ції; в. магнито-
теллури́ческого по́ля варіа́ція магнітоте-
лури́чного по́ля; в. разви́тия варіа́ція 

ро́звитку; в. хо́да нуль-пу́нкта грави-
ме́тра варіа́ція хо́ду нуль-пу́нкту гравіме́тра; 
векова́я в. вікова́ варіа́ція; геомагни́тная в. 
геомагні́тна варіа́ція; годова́я в. річна́ ва-
ріа́ція; длиннопери́одная в. довгопері́одна 
варіа́ція; индивидуа́льная в. індивідуа́льна 
варіа́ція; короткопери́одная в. коротко-
пері́одна варіа́ція; лунносу́точная в. місяч-
нодобова́ варіа́ція; магни́тная в. магні́тна 
варіа́ція; периоди́ческая в. періоди́чна 
варіа́ція; постоя́нная в. пості́йна варіа́ція; 
скачкообра́зная в. стрибкоподі́бна ва-
ріа́ція; солнечносу́точная в. сонячнодо-
бова́ варіа́ція 

вариете́т варієте́т, -ту 
варикани́т варикані́т, -ту 
варингтони́т варингтоні́т, -ту 
варио́бильный варіо́більний 
вариоли́товый варіолі́товий; в-вая 

структу́ра варіолі́това структу́ра; в-вая 
тексту́ра варіолі́това тексту́ра; в-вое 
строе́ние варіолі́това будо́ва; в. диаба́з 
варіолі́товий діаба́з 

варио́метр варіо́метр, -ра; в. Э́тваша 
варіо́метр Е́тваша; гравитацио́нный в. гра-
вітаці́йний варіо́метр; двухрыча́жный в. 
двова́жільний варіо́метр; крути́льный в. 
крути́льний варіо́метр; магни́тный в. маг-
ні́тний варіо́метр; однони́тный в. однонит-
кови́й варіо́метр; трёхрыча́жный в. три-
ва́жільний варіо́метр 

вариометри́ческий варіометри́чний;  
в-кая съёмка варіометри́чне зніма́ння 
(варіометри́чна зйо́мка) 

вариски́т, варисци́т варискі́т, -ту, ва-
рисци́т, -ту 

вариски́тный вариски́тний, варис-
ци́тний; в-ная скла́дчатость вариски́тна 
(варисци́тна) складча́стість 

вариски́товый, варисци́товый варис-
кі́товий, варисци́товий; в. кварц (варис-
кі́товий, варисци́товий) кварц 

варламови́т варламові́т, -ту 
варна́утский варна́утський; в-кая сви́та 

варна́утська сві́та 
ва́рницкий ва́рницький; в-кая сви́та 

ва́рницька сві́та 
варообра́зный вароподі́бний; в. у́голь 

вароподі́бне ву́гі́лля 
вартаи́т вартаї́т, -ту 
варти́нский варти́нський; в-кая ста́дия 

варти́нська ста́дія; в-кое оледене́ние вар-
ти́нське зледені́ння (заледені́ння) 
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варти́т варти́т, -ту 
ва́ртский ва́ртський 
варули́т варулі́т, -ту 
варша́вский варша́вський; в-кое оледене́-

ние варша́вське зледені́ння (заледені́ння) 
васкуля́рный васкуля́рний; в. отпе-

ча́ток васкуля́рний відби́ток 
ва́ссер-хризоли́т ва́сер-хризолі́т, -ту 
ва́та ва́та, -ти; асбе́стовая в. азбе́стова 

ва́та; минера́льная в. мінера́льна ва́та; 
стекля́нная в. скляна́ ва́та 

ватерпа́с ватерпа́с, -са 
ватмингени́т ватмінгені́т, -ту 
ватминги́т ватмінгі́т, -ту 
ва́тт ват, -та 
ва́тты мн. ва́ти, -тів 
ва́хта ва́хта, -ти 
ва́шгерд ва́шгерд, -да 
вашегии́т вашегії́т, -ту 
вая́льный ліпни́й; в-ная гли́на ліпна́ 

гли́на 
вбира́ние вбира́ння, убира́ння 
вбира́ть[ся] вбира́ти[ся], убира́ти[ся],  

-ра́є[ться] 
введе́ние вве́дення, уве́дення; в. в эксплу-

ата́цию вве́дення в експлуата́цію 
введённый вве́дений, уве́дений; в-ная 

по́ра вве́дена, уве́дена по́ра 
вво́дный ввідни́й, увідни́й; в-ная ли́ния 

ввідна́ лі́нія; в. сифо́н ввідни́й сифо́н 
вда́вленный вти́снений, ути́снений, 

вти́снутий; в. сле́пок вти́снений 
(вти́снутий) злі́пок 

вдаю́щийся захі́дний, вкли́нювальний, 
укли́нювальний; в-щееся тече́ние захі́дна 
(вкли́нювальна) течія́ 

вебери́т вебери́т, -ту 
вебнери́т вебнери́т, -ту 
вебстери́т вебстери́т, -ту 
вегази́т вегази́т, -ту 
вегетати́вный вегетати́вний; в-ная 

фо́рма вегетати́вна фо́рма; в. полимор-
фи́зм вегетати́вний поліморфі́зм 

вегетацио́нный вегетаці́йний; в-ная 
верху́шка вегетаці́йна верхі́вка 

веддели́т веделі́т, -ту 
ведро́ відро́, -ра́; ме́рное в. мі́рче (мі́рне) 

відро́ 
веду́щий головни́й, провідни́й; в-щее 

иссле́дование головне́ (провідне́) дослі́-
дження; в. элеме́нт головни́й (провідни́й) 
елеме́нт; в. газ головни́й (провідни́й) газ 

ве́ер ві́яло, -ла; хвостово́й в. хвостове́ 
ві́яло 

ве́ерный ві́яловий; в-ная структу́ра ві́яло-
ва структу́ра; в-ное жилкова́ние ві́ялове 
жилкува́ння; в. аллю́вий ві́яловий алю́вій 

веерообра́зный віялоподі́бний; в-ная 
де́льта віялоподі́бна де́льта; в-ная 
па́льма віялоподі́бна па́льма; в-ная 
ра́ковина віялоподі́бна черепа́шка 
(му́шля, ско́йка); в-ная скла́дка віялопо-
ді́бна скла́дка; в-ная сланцева́тость вія-
лоподі́бна сланцюва́тість; в-ная струк-
ту́ра віялоподі́бна структу́ра; в-ное жил-
кова́ние віялоподі́бне жилкува́ння; в-ное 
расположе́ние віялоподі́бне розташува́ння 
(розмі́щення); в-ные отложе́ния віялопо-
ді́бні ві́дклади; в. антиклино́рий віялопо-
ді́бний антикліно́рій; в. клива́ж віялопо-
ді́бний кліва́ж; в. ко́нус віялоподі́бний 
ко́нус; в. лист віялоподі́бний лист; 
в. ме́тод віялоподі́бний ме́тод; в. усту́п 
віялоподі́бний усту́п 

вездехо́д всюдихі́д, -хо́да, усюдихі́д, -хо́да 
везенбе́ргский везенбе́рзький; в-кие 

слои́ везенбе́рзькі шари́  
везерилли́т везерилі́т, -ту 
везеци́т везеци́т, -ту 
везувиа́льный везувіа́льний; в-ная фа́за 

везувіа́льна фа́за; в. ко́нус везувіа́льний 
ко́нус 

везувиа́н везувіа́н, -ну; бери́ллиевый в. 
бери́лієвий везувіа́н; боросодержа́щий в. 
боровмі́сний везувіа́н; ма́рганцевый в. 
ма́рганце́вий (манга́новий) везувіа́н; 
масси́вный в. маси́вний везувіа́н; редко-
земе́льный в. рідкісноземе́льний везувіа́н 

везувиани́т везувіані́т, -ту 
везувиа́новый везувіа́новий; в. рогови́к 

везувіа́новий рогови́к 
везуви́т везуві́т, -ту 
везу́льский везу́льський; в. подъя́рус 

везу́льський під'я́рус 
вейбии́т вейбії́т, -ту 
вейбулли́т вейбулі́т, -ту 
вейзельберги́т вейзельбергі́т, -ту 
вейленди́т вейленди́т, -ту 
вейнбергери́т вейнбергери́т, -ту 
вейншенки́т вейншенкі́т, -ту 
вейсбахи́т вейсбахі́т, -ту 
вейсси́т вейси́т, -ту 
вейсште́йн вейсште́йн, -ну 
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век вік, -ку; аа́ленский в. аа́ленський 
вік; акто́нский в. акто́нський вік; 
ба́льский в. ба́льський вік; барре́мский в. 
баре́мський вік; бро́нзовый в. бро́нзовий 
вік; бю́рмский в. бю́рмський вік; гас-
тье́рский в. гаст'є́рський вік; гоме́рский в. 
гоме́рський вік; грисба́хский в. грис-
ба́хський вік; гюа́нский в. гюа́нський вік; 
гю́нцский в. гю́нцький вік; дина́рский в. 
дина́рський вік; долге́льский в. дол-
ге́льський вік; дре́вний ка́менный в. 
да́вній кам'яни́й вік; желе́зный в. залі́зний 
вік; зи́генский в. зи́генський вік; идви́й-
ский в. ідві́йський вік; инкерма́нский в. 
інкерма́нський вік; камази́йский в. кама-
зі́йський вік; ка́менный в. кам'яни́й вік; 
карадо́кский в. карадо́кський вік; кач-
лы́ский в. качли́ський вік; кобле́нцкий в. 
кобле́нцький вік; косто́нский в. кос-
то́нський вік; котле́йский в. котле́йський 
вік; кунгу́рский в. кунгу́рський вік; лан-
ги́нский в. лангі́нський вік; леванти́й-
ский в. леванті́йський вік; ло́нгвильский в. 
ло́нгвільський вік; лудфо́рдский в. луд-
фо́рдський вік; маршбру́кский в.  
маршбру́кський вік; ме́невский в. ме́нів-
ський вік; менту́ронский в. менту́ронський 
вік; месси́нский в. меси́нський вік; мила-
зи́йский в. мілазі́йський вік; мо́нский в. 
мо́нський вік; мэоти́ческий в. меоти́чний 
вік; неолити́ческий в. неоліти́чний вік; 
но́вый ка́менный в. нови́й кам'яни́й вік; 
онни́йский в. оні́йський вік; пасги́лль-
ский в. пасгі́льський вік; плювиа́льный в. 
плювіа́льний вік; радда́нский в. рада́нський 
вік; ра́нний желе́зный в. ра́нній залі́зний 
вік; рауте́йский в. рауте́йський вік; рисс-
вю́рмский межледнико́вый в. рис-
вю́рмський міжльодовико́вий вік; ри́сский 
леднико́вый в. ри́ський льодовико́вий 
вік; саудле́йский в. саудле́йський вік; 
сицили́йский в. сицилі́йський вік; 
сми́тский в. смі́тський вік; со́львский в. 
со́львський вік; тане́тский в. тане́тський 
вік; фаме́нский в. фаме́нський вік; 
фра́нкский в. фра́нкський вік; ха́рнский в. 
ха́рнський вік; хи́рнатский в. хі́рнатський 
вік; ше́йнвудский в. ше́йнвудський вік; 
эмилиа́нский в. еміліа́нський вік; э́мский в. 
е́мський вік 

веково́й вікови́й; в-ва́я вариа́ция вікова́ 
варіа́ція; в-во́е выве́тривание вікове́ ви-

ві́трювання (зві́трювання); в-во́е движе́ние 
вікови́й рух; в-во́е измене́ние вікова́ змі́на; 
в-во́е подня́тие вікове́ підняття́; в. па-
ралла́кс вікови́й парала́кс; в. ход вікови́й 
хід; в. цикл вікови́й цикл; в-вы́е запа́сы 
вікові́ запа́си; в-вы́е колеба́ния земно́й 
коры́ вікові́ колива́ння земно́ї кори́ 

ве́ктор ве́ктор, -ра; в. анома́лии ве́ктор 
анома́лії; в. кривизны́ ве́ктор кривизни́; 
в. наруше́ния ве́ктор пору́шення; в. па-
де́ния ве́ктор паді́ння; в. по́лной на-
пряжённости ве́ктор по́вної напру́женості; 
в. си́лы тяготе́ния ве́ктор си́ли тяжі́ння; 
гравитацио́нный в. гравітаці́йний ве́ктор; 
едини́чный в. одини́чний ве́ктор; сколь-
зя́щий в. ковзни́й ве́ктор 

векториа́льность векторіа́льність, -ності, 
т. -ністю 

ве́кторный, векториа́льный ве́кторний, 
векторіа́льний; в-ная диагра́мма ве́кторна 
(векторіа́льна) діагра́ма; в-ная модифи-
ка́ция ве́кторна (векторіа́льна) модифі-
ка́ція; в-ная прое́кция ве́кторна (векто-
ріа́льна) прое́кція; в-ные сво́йства 
ве́кторні власти́вості; в. ана́лиз ве́кторний 
(векторіа́льний) ана́ліз; в. градие́нт 
ве́кторний (векторіа́льний) градіє́нт; 
в. магнито́метр ве́кторний (векторіа́ль-
ний) магніто́метр; в. разре́з ве́кторний 
(векторіа́льний) ро́зріз; в. спо́соб 
ве́кторний (векторіа́льний) спо́сіб 

ве́ктор-ра́диус ве́ктор-ра́діус, ве́ктора-
ра́діуса 

велери́т велери́т, -ту 
ве́лигер ве́лігер, -ра 
вели́кий вели́кий; в. магни́тный изги́б 

вели́кий магні́тний ви́гин; в-кое вос-
то́чное оледене́ние вели́ке схі́дне зледе-
ні́ння (заледені́ння) 

велики́т велікі́т, -ту 
велини́т веліні́т, -ту 
велихови́т веліхові́т, -ту 
величина́ величина́, -ни́; в. амплиту́д 

величина́ ампліту́д; в. затуха́ния величи-
на́ загаса́ння (затуха́ння); в. изоста-
ти́ческой реду́кции для зо́ны Хе́йфорда 
величина́ ізостати́чної реду́кції для зо́ни 
Хе́йфорда; в. ни́зших поря́дков величина́ 
ни́жчих поря́дків; в. перви́чной концен-
тра́ции величина́ перви́нної концентра́ції; 
в. перекры́тия величина́ перекриття́; 
в. подъёма величина́ підніма́ння (підняття́); 
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в. по́лного перемеще́ния величина́ по́в-
ного перемі́щення; в. прито́ка величина́ 
припли́ву; в. сбро́сового смеще́ния вели-
чина́ скидно́го змі́щення; в. скольже́ния 
величина́ ко́взання; в. смеще́ния по 
сбро́су величина́ змі́щення за ски́дом; 
в. сто́ка величина́ стіка́ння (сто́ку); 
в. укло́на величина́ схи́лу (похи́лу); гори-
зонта́льная в. перемеще́ния горизон-
та́льна величина́ перемі́щення; да́нная в. 
да́на величина́; действи́тельная в. ді́йсна 
(спра́вжня) величина́; де́йствующая в. 
ді́юча величина́; дискре́тная в. дискре́тна 
величина́; многоме́рная в. багатомі́рна 
величина́; непреры́вная в. непере́рвна 
величина́; обра́тная в. диэлектри́ческой 
постоя́нной обе́рнена величина́ діелек-
три́чної пості́йної; случа́йная в. випад-
ко́ва величина́; сре́дняя в. сере́дня вели-
чина́; физи́ческая в. фізи́чна величина́ 

велогани́т велогані́т, -ту 
вельд вельд, -ду 
ве́льдский ве́льдський; в-кие отло-

же́ния ве́льдські ві́дклади 
велькери́т велькери́т, -ту 
ве́ммельский ве́мельський; в. я́рус 

ве́мельський я́рус 
венаски́т венаскі́т, -ту 
венге́нский венге́нський; в-кие слои́ 

венге́нські шари́  
венд венд, -ду 
вендеени́т вендеєні́т, -ту 
вендоте́ниевый вендоте́нієвий; в-вая 

фло́ра вендоте́нієва фло́ра 
ве́ндский ве́ндський; в-кая систе́ма 

ве́ндська систе́ма; в-кая фа́уна беспозво-
но́чных ве́ндська фа́уна безхребе́тних 

венёвский вене́вський; в-кая то́лща ве-
не́вська то́вща 

венери́т венери́т, -ту 
вене́ц віне́ць, -нця́, т. -це́м, він́чик, -ка; 

в. соедини́тельного кольца́ віне́ць 
з'є́днувального кільця́; в. цветка́ віне́ць 
кві́тки; водонепроница́емый основно́й в. 
водонепрони́кни́й основни́й віне́ць; 
ка́менный в. кам'яни́й (камі́нний) віне́ць; 
конта́ктный в. конта́ктний віне́ць; кон-
та́ктовый в. конта́ктовий віне́ць 

вене́чный вінце́вий; в-ная я́мка вінце́ва 
я́мка 

вени́са вені́са, -си 
вени́т вені́т, -ту 

венки́т венкі́т, -ту 
венко́вый вінко́вий; в-вая ту́ндра він-

ко́ва ту́ндра 
венло́к венло́к, -ку 
венло́кский венло́кський; в. я́рус 

венло́кський я́рус 
ве́нский ві́денський; в. я́рус ві́денський 

я́рус 
ве́нтер ве́нтер, -ра 
вентиля́тор вентиля́тор, -ра; вытяжно́й в. 

витяжни́й вентиля́тор; нагнета́тельный в. 
нагніта́льний вентиля́тор; центробе́жный в. 
відцентро́вий вентиля́тор; ша́хтный в. 
ша́хтний вентиля́тор 

вентиляцио́нный вентиляці́йний; в-ная 
вы́работка вентиляці́йна ви́робка; в-ная 
вы́тяжка вентиляці́йна ви́тяжка; в-ная 
дверь вентиляці́йні две́рі; в-ная пере-
мы́чка вентиляці́йна переми́чка; в-ная 
сеть вентиляці́йна мере́жа (сі́тка); в-ная 
сква́жина вентиляці́йна свердлови́на;  
в-ная ша́хта вентиляці́йна ша́хта; в-ное при-
то́чно-отводно́е отве́рстие вентиляці́йний 
припли́вно-відвідни́й о́твір; в. путь вентиля-
ці́йний шлях; в. ствол вентиляці́йний сто́вбур 
(ствол); в. шлюз вентиляці́йний шлюз; 
в. штрек вентиляці́йний штрек 

вентиля́ция вентиля́ція, -ції, про-
ві́трювання; в. го́рных вы́работок венти-
ля́ція (прові́трювання) гірни́чих ви́робок; 
в. тунне́лей вентиля́ція (прові́трювання) 
туне́лів; в. тупико́вых вы́работок венти-
ля́ція (прові́трювання) глухи́х ви́робок; 
в. ша́хты вентиля́ція (прові́трювання) 
ша́хти; ме́стная в. місце́ва вентиля́ція 

вентра́льный вентра́льний; в-ная 
ка́мера вентра́льна ка́мера; в-ная ло́пасть 
вентра́льна ло́пать; в-ное седло́ вент-
ра́льне сідло́; в. клин вентра́льний клин; 
свобо́дная в-ная сте́нка ві́льна вент-
ра́льна сті́нка; среди́нная в-ная се́пта 
сере́динна вентра́льна се́пта 

венцели́т венцелі́т, -ту 
венцо́вый вінце́вий; в-вая структу́ра 

вінце́ва структу́ра; в-вая тексту́ра вінце́ва 
тексту́ра 

ве́нчик ві́нчик, -ка; в. спо́ры ві́нчик 
спо́ри 

ве́рбовский ве́рбівський; в-кие слои́ 
ве́рбівські шари́  

вердели́т верделі́т, -ту 
верди́т верди́т, -ту 
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ве́ресковый ве́ресовий; в. торф 
ве́ресовий торф 

веретено́ верете́но, -на, р. мн. -те́н; ка-
ту́шечное в. коту́шкове верете́но 

веретенови́дный, веретенообра́зный 
веретеноподі́бний; в-ная бо́мба веретено-
поді́бна бо́мба; в-ная ра́ковина веретено-
поді́бна черепа́шка (му́шля, ско́йка) 

вериоли́товый веріолі́товий; в. адино́л 
веріолі́товий адино́л 

верифика́ция верифіка́ція, -ції 
ве́ркблей ве́ркблей, -лею 
верли́т верлі́т, -ту 
вермикули́т вермікулі́т, -ту; вспу́чен-

ный в. спу́чений вермікулі́т 
вермикулитобето́н вермікулітобето́н, -ну 
вермикули́товый вермікулі́товий; в-вая 

поро́да вермікулі́това поро́да 
вермланди́т вермланди́т, -ту 
вермонити́т вермоніти́т, -ту 
вермо́нтский вермо́нтський; в-кая фа́за 

вермо́нтська фа́за 
вернади́т вернади́т, -ту 
вернадски́т вернадські́т, -ту 
вернери́т вернери́т, -ту 
вернерити́т вернерити́т, -ту 
вернье́р верньє́р, -ра 
вернье́рный верньє́рний; в-ная шкала́ 

верньє́рна шкала́ 
верони́т вероні́т, -ту 
вероя́тностный імові́рнісний, ймо-

ві́рнісний; в-ная бума́га імові́рнісний 
(ймові́рнісний) папі́р; в-ная моде́ль імо-
ві́рнісна (ймові́рнісна) моде́ль 

вероя́тность імові́рність, -ності, т. -ністю, 
ймові́рність, -ності, т. -ністю; абсо-
лю́тная в. абсолю́тна ймові́рність (імо-
ві́рність); апостерио́рная в. апостеріо́рна 
ймові́рність (імові́рність); априо́рная в. 
апріо́рна ймові́рність (імовір́ність); в. со-
бы́тий ймові́рність (імові́рність) поді́й; 
геометри́ческая в. геометри́чна ймо-
ві́рність (імові́рність); довери́тельная в. 
дові́рча ймові́рність (імові́рність); клас-
си́ческая в. класи́чна ймові́рність (імо-
ві́рність); совме́стная в. спі́льна (суку́пна) 
ймові́рність (імові́рність); усло́вная в. 
умо́вна ймові́рність (імові́рність) 

вероя́тный імові́рний, ймові́рний; в-ная 
моде́ль імові́рна (ймові́рна) моде́ль; в-ная 
руда́ імові́рна (ймові́рна) руда́; в-ные за-
па́сы імові́рні (ймові́рні) запа́си 

верпланки́т верпланкі́т, -ту 
веррука́но веррука́но (нескл.) 
верруко́зный верруко́зний 
версена́тный версена́тний; в. ме́тод  

версена́тний ме́тод 
версилиани́т версиліані́т, -ту 
вертеманни́т вертемані́т, -ту 
вертика́льный вертика́льний; в-ная 

амплиту́да смеще́ния вертика́льна амплі-
ту́да змі́щення; в-ная высота́ вертика́льна 
висота́; в-ная глубина́ вертика́льна гли-
бина́; в-ная жи́ла вертика́льна жи́ла;  
в-ная за́лежь вертика́льний по́клад; в-ная 
нагру́зка вертика́льне наванта́ження;  
в-ная отде́льность вертика́льна окре́мість; 
в-ная пло́скость вертика́льна площина́;  
в-ная се́рия ка́мер вертика́льна се́рія 
ка́мер; в-ная скла́дка вертика́льна 
скла́дка; в-ная слага́ющая сбро́са верти-
ка́льна складова́ ски́ду; в-ная состав-
ля́ющая амплиту́ды сбро́са вертика́льна 
складова́ ампліту́ди ски́ду; в-ная съёмка 
вертика́льне зніма́ння (вертика́льна 
зйо́мка); в-ная текто́ника вертика́льна 
текто́ніка; в-ная толщина́ вертика́льна 
товщина́; в-ная тре́щина вертика́льна 
трі́щина; в-ная флексу́ра вертика́льна 
флексу́ра; в-ная циркуля́ция вертика́льна 
циркуля́ція; в-ная ширина́ сбро́са верти-
ка́льна ширина́ ски́ду; в-ное вре́мя верти-
ка́льний час; в-ное движе́ние вертика́ль-
ний рух; в-ное зонди́рование вертика́льне 
зондува́ння; в-ное наруше́ние верти-
ка́льне пору́шення; в-ное обнаже́ние вер-
тика́льне відсло́нення; в-ное обруше́ние 
вертика́льне обва́лення (зава́лення); в-ное 
профили́рование вертика́льне профілю-
ва́ння; в-ное разобще́ние вертика́льне 
роз'є́днання (відокре́млення); в-ное ребро́ 
вертика́льне ребро́; в-ное сече́ние верти-
ка́льний перері́з; в-ное смеще́ние верти-
ка́льне змі́щення; в-ное стяже́ние верти-
ка́льне стя́гнення; в-ные магни́тные весы́ 
вертика́льна магні́тна вага́; в. бурово́й 
ствол вертика́льний бурови́й сто́вбур 
(ствол); в. годо́граф вертика́льний го-
до́граф; в. градие́нт вертика́льний гра-
діє́нт; в. гре́бень вертика́льний гре́бінь; 
в. дипо́ль вертика́льний дипо́ль; в. изги́б 
вертика́льний ви́гин (згин); в. клива́ж 
вертика́льний кліва́ж; в. компоне́нт вер-
тика́льний компоне́нт; в. магнито́метр 
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вертика́льний магніто́метр; в. масшта́б 
вертика́льний масшта́б; в. плуто́н верти-
ка́льний плуто́н; в. про́филь верти-
ка́льний про́філь; в. разре́з вертика́льний 
ро́зріз; в. сброс вертика́льний скид; в. сдвиг 
вертика́льний зсув; в. сейсмо́граф верти-
ка́льний сейсмо́граф; в. спектр верти-
ка́льний спектр; сбро́совое (сбро́сное, 
сбросно́е) в-ное смеще́ние скидне́ верти-
ка́льне зміщ́ення 

верти́метр верти́метр, -ра 
верти́т верти́т, -ту 
вертлю́г вертлю́г, -га; подъёмный в. 

підйо́мний вертлю́г 
вертлю́жно-крестцо́вый вертлю́жно-

крижови́й 
вертлю́жно-ло́нный вертлю́жно-ло́нний 
вертлю́жный вертлю́жний; в-ная впа́ди-

на вертлю́жна запа́дина; в-ная о́бласть 
вертлю́жна о́бласть; в-ная я́мка вертлю́жна 
я́мка; в. крюк вертлю́жний гак (крюк) 

вертумни́т вертумні́т, -ту 
ве́рфенский ве́рфенський; в-кие слои́ 

ве́рфенські шари́; в. я́рус ве́рфенський я́рус 
верх верх, -ху (верхняя часть чего-л.) и -ха 

(в крыше, шапке и т. д.); в. сфероида́льного 
ку́пола верх сфероїда́льної ба́ні (ку́пола); 
фреати́ческий в. фреати́чний верх 

верхнето́ймский верхньото́ймський;  
в-кая то́лща верхньото́ймська то́вща 

ве́рхний ве́рхній; абсолю́тный в. дену-
дацио́нный у́ровень абсолю́тний ве́рхній 
денудаці́йний рі́вень; в-нее вися́чее ко-
ле́но ве́рхнє вися́че колі́но; в-нее крыло́ 
ве́рхнє крило́; в-нее ребро́ ве́рхнє ребро́; 
в-нее тече́ние реки́ ве́рхня течія́ рі́чки 
(ріки́); в-ние каменноу́гольные отло-
же́ния ве́рхні кам'янову́гі́льні ві́дклади; 
в. горизо́нт ве́рхній горизо́нт; в. дево́н 
ве́рхній дево́н; в. за́дний у́гол ве́рхній 
за́дній кут; в. коне́ц ве́рхній кіне́ць; 
в. край ве́рхній край; в. нико́ль ве́рхній 
ніко́ль; в. па́нцирь ве́рхній па́нцер 
(па́нцир); в. песо́к ве́рхній пісо́к; в. пласт 
ве́рхній пласт; в. по́чвенный слой ве́рхній 
ґрунтови́й шар; в. секва́н ве́рхній секва́н; 
в-няя вода́ ве́рхня вода́; в-няя губа́ 
ве́рхня губа́; в-няя дуга́ ве́рхня дуга́;  
в-няя ка́мера ве́рхня ка́мера; в-няя 
ма́нтия ве́рхня ма́нтія; в-няя море́на 
ве́рхня море́на; в-няя па́чка ве́рхня па́чка; 
в-няя пласти́нка ве́рхня пласти́нка; в-няя 

пло́скость ве́рхня площина́; в-няя снего-
ва́я грани́ца ве́рхня снігова́ межа́; в-няя 
ступе́нь ве́рхній сту́пінь (рі́вень); в-няя 
то́чка ве́рхня то́чка; в-няя часть ве́рхня 
части́на; в-няя че́люсть ве́рхня ще́лепа;  
в-няя эпо́ха ве́рхня епо́ха 

верхня́к верхня́к, -ка́; шарни́рный в. 
шарні́рний верхня́к 

верхово́дка (подземные воды) верхо-
во́дка, -ки, д. и п. -дці, р. мн. -док 

верхово́й верхови́й; в-ва́я вода́ верхова́ 
вода́; в-ва́я за́лежь то́рфа верхови́й 
по́клад то́рфу; в-во́е боло́то верхове́ бо-
ло́то; в. торф верхови́й торф; в. торфя́ник 
верхове́ торфо́вище; сосно́вый в. торф 
сосно́вий верхови́й торф 

верхо́вье (долины, реки) верхі́в'я 
верхопло́дный верхньоплі́дний; в. мох 

верхньоплі́дний мох 
верхото́мский верхото́мський; в-кая зо́на 

верхото́мська зо́на 
верху́шечный верхі́вковий; в-ная кле́тка 

верхі́вкова кліти́на; в-ная ши́шка вер-
хі́вкова ши́шка; в. лист верхі́вковий лист 

верху́шка верхі́вка, -ки, д. и п. -вці, 
р. мн. -вок; вегетацио́нная в. вегетаці́йна 
верхі́вка; в. ра́ковины верхі́вка чере-
па́шки (му́шлі, ско́йки); в. сто́лбика вер-
хі́вка сто́впчика 

верши́на верши́на, -ни; в. антиклина́ли 
верши́на антикліна́лі; в. водоразде́ла вер-
ши́на вододі́лу; в. горы́ верши́на гори́; 
в. доли́ны верши́на доли́ни; в. криста́лла 
верши́на криста́ла; в. крыла́ верши́на 
крила́; в. ра́ковины верши́на черепа́шки 
(му́шлі, ско́йки); в. ребра́ верши́на ребра́; 
в. ру́дного столба́ верши́на ру́дного стов-
па́; в. синклина́ли верши́на синкліна́лі; 
в. скла́дки верши́на скла́дки; окру́глая в. 
окру́гла верши́на; опроки́нутая в. пере-
ки́нута (переве́рнута, переве́рнена) вер-
ши́на; пирамида́льная в. піраміда́льна 
верши́на; платообра́зная в. платоподі́бна 
верши́на; скали́стая в. скеля́ста верши́на; 
сре́занная в. зріз́ана верши́на; столооб-
ра́зная в. столоподі́бна верши́на 

верши́нный верши́нний, верхови́нний; 
в-ная котлови́на верши́нна (верхови́нна) 
уло́го́вина; в-ная пове́рхность гор вер-
ши́нна (верхови́нна) пове́рхня гір; в-ная 
фо́рма криста́лла верши́нна (верхови́нна) 
фо́рма криста́ла; в-ное изверже́ние  
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верши́нне (верхови́нне) ви́верження; 
в. кра́тер верши́нний (верхови́нний) 
кра́тер; в. ку́пол верши́нна (верхови́нна) 
ба́ня, верши́нний (верхови́нний) ку́пол; 
в. у́гол ко́нуса верши́нний (верхови́нний) 
кут ко́нуса; в. у́ровень верши́нний (верхо-
ви́нний) рі́вень; в. щито́к верши́нний 
(верхови́нний) щито́к; интеркалля́рный 
в. щито́к інтеркаля́рний верши́нний (вер-
хови́нний) щито́к; компа́ктный в. щито́к 
компа́ктний верши́нний (верхови́нний) 
щито́к; монобаза́льный в. щито́к моно-
база́льний верши́нний (верхови́нний) щи-
то́к; моноцикли́ческий в. щито́к моно-
циклі́чний верши́нний (верхови́нний) щи-
то́к; разо́рванный в. щито́к розі́рваний 
верши́нний (верхови́нний) щито́к 

вес вага́, -ги́, д. и п. вазі́; а́томный в. 
а́томна вага́; объёмный в. об'є́мна вага́; 
тро́йский в. тро́йська вага́; уде́льный в. 
пито́ма вага́; эквивале́нтный в. элеме́нта 
еквівале́нтна вага́ елеме́нта 

весби́н весбі́н, -ну 
весби́т весбі́т, -ту 
веселии́т, весцелии́т веселії́т, -ту, вес-

целії́т, -ту 
веселя́нский веселя́нський; в-кие слои́ 

веселя́нські шари́  
веслини́т весліні́т, -ту 
веслоно́гий веслоно́гий; в-гие ракооб-

ра́зные веслоно́гі ракоподі́бні 
весну́шчатый веснянкува́тий; в. ба-

за́льт веснянкува́тий база́льт 
весово́й вагови́й; в-ва́я влагоёмкость 

вагова́ вологоє́мність (вологомі́сткість);  
в-ва́я вла́жность поро́д вагова́ воло́гість 
порі́д; в-ва́я по́ристость гру́нта вагова́ 
по́ристість ґру́нту; в-ва́я про́ба вагова́ 
про́ба; в-во́е определе́ние вагове́ 
ви́значення; в-во́е соотноше́ние вагове́ 
співвідно́шення; в. ана́лиз вагови́й ана́ліз; 
в. кларк вагови́й кларк; в. ме́тод вагови́й 
ме́тод; в-во́й расхо́д га́за вагова́ ви́трата 
га́зу; в. сосу́д вагова́ посу́дина 

веста́н веста́н, -ну 
вестани́т вестані́т, -ту 
вестгрени́т вестгрені́т, -ту 
вестервелди́т вестервелди́т, -ту 
вестерхове́нский вестерхове́нський;  

в-кое межледнико́вье вестерхове́нське 
міжльодовикі́в'я 

вестони́т вестоні́т, -ту 

вестфа́льский вестфа́льський; в-кая 
о́бласть вестфа́льська о́бласть; в-кая 
фло́ра вестфа́льська фло́ра; в. я́рус вест-
фа́льський я́рус 

весы́ мн. вага́, -ги́, д. и п. вазі́, мн. ва́ги,  
-гів, (с коромыслом – обычно, мн.) терези́, 
-зі́в; автомати́ческие в. автомати́чна вага́; 
аналити́ческие в. аналіти́чні терези́; вер-
тика́льные магни́тные в. вертика́льна 
магні́тна вага́; в. Вестфа́ля–Мо́ра терези́ 
Вестфа́ля–Мо́ра; в. Каве́ндиша вага́  
Каве́ндиша; в. Ханнема́на вага́ Ханнема́на; 
га́зовые в. га́зова вага́; гидростати́ческие в. 
гідростати́чна вага́; горизонта́льные маг-
ни́тные в. горизонта́льна магні́тна вага́; 
двурыча́жные крути́льные в. дво-
ва́жільна крути́льна вага́; де́мпферные в. 
де́мпферні терези́; крути́льные в. Э́тваша 
крути́льна вага́ Е́тваша; магни́тные в. маг-
ні́тна вага́; магни́тные в. Ва́кье магні́тна 
вага́ Ва́к'є; металлометри́ческие в. мета-
лометри́чна вага́; микроаналити́ческие в. 
мікроаналіти́чні терези́; проби́рные в. про-
бі́рна вага́; пружи́нные в. пружи́нна вага́; 
ручны́е в. с ча́шками ручні́ терези́ з 
ча́шками; седиментацио́нные в. седимен-
таці́йна вага́; технохими́ческие в. технохі-
мі́чна вага́; торсио́нные в. торсі́йна вага́; 
универса́льные магни́тные в. Хаа́лька 
універса́льна магні́тна вага́ Хаа́лька 

ветвисторогово́й гіллясторогови́й, гіл-
часторогови́й; в-ва́я гу́бка гіллясторогова́ 
(гілчасторогова́) гу́бка 

ветвистоу́сые сущ., мн. гіллястову́сі,  
-сих, гілчастову́сі, -сих; в. ракообра́зные 
гіллястову́сі (гілчастову́сі) ракоподі́бні 

ветви́стый розгалу́жений; в-тая тек-
сту́ра розгалу́жена тексту́ра; в-тое обра-
зова́ние розгалу́жене утво́рення; в. грап-
толи́т розгалу́жений граптолі́т; в. кора́лл 
розгалу́жений кора́л 

ветвле́ние галу́ження, гілкува́ння, (раз-
ветвление) розгалу́ження; бифуркацио́н-
ное в. біфуркаці́йне галу́ження (розга-
лу́ження); заднеоднобо́кое в. рёбер  
задньооднобіч́не (задньооднобо́ке) розга-
лу́ження ре́бер 

ветвь гі́лка, -ки, д. и п. -лці, мн. -лки́,  
-ло́к; галу́зка, -ки, д. і п. -ці, мн. галу́зки́, 
галузо́к; в. годо́графа гі́лка годо́графа; 
в. коло́нии граптоли́тов гі́лка коло́нії 
граптолі́тів; в. оси́ гі́лка о́сі; в. разло́ма 
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гі́лка розло́му; в. фу́рки гі́лка фу́рки; 
вну́тренняя в. вну́трішня гі́лка; за́дняя в. 
за́дня гі́лка; коне́чная в. кінце́ва гі́лка; 
корневи́дная в. коренеподі́бна гі́лка; лу-
чи́стая ветвь промени́ста гі́лка; на-
ру́жная в. зо́внішня гі́лка; па́льчатая в. 
пальча́ста гі́лка; пере́дняя в. пере́дня 
гі́лка; попере́чная соедини́тельная в. 
попере́чна сполу́чна (з'є́днувальна) гі́лка; 
по́ровая в. по́рова гі́лка; филогене-
ти́ческая в. філогенети́чна гі́лка; 
я́корные в-ви я́кірні гілки́ (галу́зки́) 

ветвя́щийся розгалу́жений, розга-
лу́жувальний, галузи́стий; в-щаяся жи́ла 
розгалу́жена жи́ла; в-щаяся ла́па розга-
лу́жена ла́па; в-щаяся радиа́льная бороз-
да́ розгалу́жена радіа́льна борозна́;  
в-щаяся структу́ра розгалу́жена структу́ра; 
в-щееся ру́дное те́ло розгалу́жувальне 
ру́дне ті́ло; в-щиеся тре́щины розгалу́жені 
трі́щини; в. сброс розгалу́жувальний скид; 
дихотоми́чески в-щаяся ра́ковина дихо-
томі́чно розгалу́жена черепа́шка (му́шля, 
ско́йка); непра́вильно в-щаяся спи́кула 
непра́вильно розгалу́жена спі́кула 

ветлася́нский ветлася́нський; в-кие слои́ 
ветлася́нські шари́  

ветлу́жский ветлу́зький; в. я́рус вет-
лу́зький я́рус 

ве́точный гілкови́й, гілльови́й, га-
лу́зковий; в. проры́в гілкови́й (гілльови́й, 
галу́зковий) прори́в; в. след гілкови́й 
(гілльови́й, галу́зковий) слід 

ветрово́й (относящийся к ветру) вітро-
ви́й; в-ва́я абра́зия вітрова́ абра́зія; в-вая 
волна́ вітрова́ хви́ля; в-ва́я нагру́зка віт-
рове́ наванта́ження; в-ва́я рябь вітрові́ 
бри́жі; в-ва́я эро́зия вітрова́ еро́зія; в-во́е 
возде́йствие вітрови́й вплив (вітрова́ ді́я); 
в-во́е выве́тривание вітрове́ виві́трювання 
(зві́трювання); в-во́е тече́ние вітрова́ течія́; 
в. знак ря́би вітрови́й знак бри́жів 

ветроме́р вітромі́р, -ра 
ветроопыля́емый вітрозапи́люваний;  

в-мое расте́ние вітрозапи́лювана росли́на 
ве́ха ві́ха, -хи, д. и п. ві́сі, р. мн. віх 
вечнозелёный вічнозеле́ний; в-ное рас-

те́ние вічнозеле́на росли́на 
вечномёрзлый вічноме́рзлий; в-лая 

по́чва вічноме́рзлий ґрунт 
ве́чный ві́чний; в-ная мерзлота́ ві́чна 

мерзлота́; в. снег ві́чний сніг 

веще́ственный (о составе и т. п.) речо-
ви́нний; в. соста́в речови́нний склад 

вещество́ речовина́, -ни́, мн. -ви́ни, -ви́н; 
абсолю́тно сухо́е в. абсолю́тно суха́ речо-
вина́; аммиачно-сели́тровые взры́вчатые 
в-ва́ (ВВ) аміачно-селі́трові вибухо́ві ре-
чови́ни (ВР); амфоли́тное поверхностно-
акти́вное в. амфолі́тна поверхнево-акти́вна 
речовина́; анио́нное поверхностно-
акти́вное в. аніо́нна поверхнево-акти́вна 
речовина́; антропоге́нное в. антропоге́нна 
речовина́; асфальтосмоли́стые в-ва́ асфаль-
тосмоли́сті речови́ни; аттри́товое в. ат-
ри́това речовина́; биоге́нное в. біоге́нна 
речовина́; биоко́стное в. біокісткова́ речо-
вина́; биологи́чески акти́вное в. біологі́чно 
акти́вна речовина́; битумино́зные в-ва́ бі-
туміно́зні речови́ни; бриза́нтные 
взры́вчатые в-ва́ (ВВ) бриза́нтні вибу-
хо́ві речови́ни (ВР); взаи́мные в-ва 
взає́мні речови́ни; взве́шенное в. зави́сла 
(суспендо́вана) речовина́; взры́вчатые  
в-ва́ (ВВ) вибухо́ві речови́ни (ВР); водо-
напо́лненные взры́вчатые в-ва́ (ВВ) 
водонапо́внені вибухо́ві речови́ни (ВР); 
водосодержа́щие взры́вчатые в-ва́ (ВВ) 
водовмі́сні (водоно́сні) вибухо́ві речови́ни 
(ВР); водоусто́йчивые взры́вчатые в-ва́ 
(ВВ) водостійкі́ вибухо́ві речови́ни (ВР); 
возду́шное вя́жущее в. пові́тря́на в'я́жуча 
(зв'я́зувальна) речовина́; возрождённое в. 
відро́джена (відно́влена) речовина́; восста-
но́вленное в. відно́влена речовина́; 
вре́дное в. шкідли́ва речовина́; втори́чные 
взры́вчатые в-ва́ (ВВ) втори́нні вибухо́ві 
речови́ни (ВР); высокомолекуля́рное 
поверхностно-акти́вное в. високомоле-
куля́рна поверхнево-акти́вна речовина́; высо-
копредохрани́тельные взры́вчатые в-ва́ 
(ВВ) високозапобі́жні вибухо́ві речови́ни 
(ВР); вя́жущее в. в'я́жуча (зв'я́зувальна) речо-
вина́; вя́зкое в. в'язка́ (глейка́, грузька́, драг-
ли́ста) речовина́; гелеобра́зное в. гелепо-
ді́бна речовина́; гелифици́рованное в. 
геліфіко́вана речовина́; гидравли́ческое 
вя́жущее в. гідравлі́чна в'я́жуча (зв'я́зуваль-
на) речовина́; горю́чее в. горю́ча (пальна́) 
речовина́; гранули́рованные взры́вчатые 
в-ва́ (ВВ) гранульо́вані вибухо́ві речови́ни 
(ВР); гуми́новое в. гумі́нова речовина́; 
гу́мусовое в. гу́мусова речовина́; дето-
ни́рующее взры́вчатое в. детонува́льна 
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вибухо́ва речовина́; диспе́рсное в. дис-
пе́рсна речовина́; диэлектри́ческое в. 
діелектри́чна речовина́; живо́е в. жива́ 
речовина́; жи́льное в. жи́льна речовина́; 
закрепля́ющее в. закрі́плювальна (закріп-
на́, фіксу́юча, фіксува́льна) речовина́; 
иниции́рующие взры́вчатые в-ва́ (ВВ) 
ініціюва́льні вибухо́ві речови́ни (ВР);  
истира́ющее в. стира́льна речовина́;  
кана́льчатое в. кана́льчаста речовина́; 
коагули́рующее в. коагулюва́льна речо-
вина́; ко́стное в. кісткова́ речовина́; 
кра́сящее в. фарбува́льна (барвна́) речо-
вина́; лету́чее в. летка́ речовина́; мате-
ри́нское в. матери́нська речовина́; мета-
ми́ктное в. метамі́ктна речовина́; мине-
ра́льное в. мінера́льна речовина́; монот-
ро́пное в. монотро́пна речовина́; неомы-
ля́емое в. неоми́лювана речовина́; непре-
дохрани́тельные взры́вчатые в-ва́ (ВВ) 
незапобі́жні вибухо́ві речови́ни (ВР); не-
прозра́чное в. непрозо́ра речовина́; нера-
створи́мое в. нерозчи́нна речовина́;  
нитроглицери́новое взры́вчатое в. нітро-
гліцери́нова вибухо́ва речовина́; 
окра́шивающее в. фарбува́льна речовина́; 
органи́ческое в. органі́чна речовина́; 
осажда́ющее в. оса́джувальна речовина́; 
охлажда́ющее в. охоло́джувальна речови-
на́; пекти́новое в. пекти́нова речовина́; 
перви́чные взры́вчатые в-ва́ (ВВ) пер-
ви́нні вибухо́ві речови́ни (ВР); пере-
гно́йное в. перегні́йна речовина́; пла-
не́тное в. плане́тна речовина́; поверхност-
но-акти́вное в. поверхнево-акти́вна речо-
вина́; предохрани́тельные взры́вчатые 
в-ва́ (ВВ) запобі́жні вибухо́ві речови́ни 
(ВР); промы́шленные взры́вчатые в-ва́ 
(ВВ) промисло́ві вибухо́ві речови́ни (ВР); 
разжижа́ющее в. розрі́джувальна речови-
на́; разлага́ющееся в. розкладна́ речови-
на́; разъеда́ющее в. роз'їдна́ речовина́; 
растворённое в. розчи́нена речовина́; 
раствори́мое в. розчи́нна речовина́; рас-
творя́ющее в. розчи́нювальна речовина́; 
реаги́рующее в. реагу́юча речовина́; рос-
тово́е в. ростова́ речовина́; связу́ющее в. 
сполу́чна (зв'я́зувальна) речовина́; сгу-
ща́ющее в. згу́щувальна речовина́; 
сма́чивающее в. змо́чувальна речовина́; 
смоли́стое в. смоли́ста речовина́; студне-
ви́дное (студнеобра́зное) в. драглеподі́бна 

речовина́; твёрдое в. тверда́ речовина́; 
термоакти́вное в. термоакти́вна речови-
на́; термоине́ртное в. термоіне́ртна речо-
вина́; тугопла́вкое в. тугоплавка́ речови-
на́; фосфа́тное вя́жущее в. фосфа́тна 
в'я́жуча (зв'я́зувальна) речовина́; хити-
но́идное в. хітино́їдна речовина́; хру́пкое в. 
крихка́ речовина́; чёрное пигме́нтное в. 
чо́рна пігме́нтна речовина́; энантиот-
ро́пное в. енантіотро́пна речовина́ 

вещество́-носи́тель речовина́-носі́й, ре-
човини́-носія́ 

взаи́мность взає́мність, -ності, т. ністю; 
в. перемеще́ний взає́мність перемі́щень 

взаи́мный взає́мний; в-ная инду́кция 
взає́мна інду́кція; в-ная корре́кция 
взає́мна коре́кція; в-ная раствори́мость 
взає́мна розчи́нність; в-ная связь взає́мний 
зв'язо́к; в-ное влия́ние взає́мний вплив;  
в-ное вре́мя взає́мний час; в-ное загряз-
не́ние взає́мне забру́днення; в-ное пере-
сла́ивание взає́мне перешаро́вування; в-ное 
проникнове́ние взає́мне проника́ння (про-
ни́кнення); в-ное прораста́ние взає́мне 
пророста́ння; в-ное смеше́ние взає́мне 
змі́шування; в-ные вещества́ взає́мні речо-
ви́ни; в-ные расчёты взає́мні розраху́нки; 
в-ные то́чки взає́мні то́чки 

взаимоде́йствие взаємоді́я, -ді́ї; в. коло́д-
цев взаємоді́я коло́дязів; в. раство́ров взає-
моді́я ро́зчинів; в. сква́жин взаємоді́я сверд-
лови́н; хими́ческое в. хімі́чна взаємоді́я 

взаимоисключа́ющий взаємовиключни́й, 
взаємовиключа́льний; в. минера́л взаємови-
ключни́й (взаємовиключа́льний) мінера́л 

взаимоисключе́ние взаємови́ключення; 
в. минера́лов взаємови́ключення мінера́лів 

взаимоотноше́ния мн. взаємозв'язки́,  
-кі́в, (касающиеся объектов живой при-
роды) взаємовідно́шення, -шень; в. сква́жин 
взаємозв'язки́ свердлови́н; внутриви-
довы́е в. внутрішньовидові́ взаємозв'язки́; 
генети́ческие в. генети́чні взаємозв'язки́ 
(взаємовідно́шення); межвидовы́е в. міжви-
дові́ взаємозв'язки́ (взаємовідно́шення); па-
рагенети́ческие в. парагенети́чні взаємо-
зв'язки́ (взаємовідно́шення); простра́нствен-
ные в. просторо́ві взаємозв'язки́; страти-
графи́ческие в. стратиграфі́чні взаємозв'язки́; 
фациа́льные в. фаціа́льні взаємозв'язки́ 

взаимопоглоща́ющий взаємопоглина́ль-
ний; в. минера́л взаємопоглина́льний мінера́л 
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взаимопроника́ющий взаємопроникни́й 
взаимопроникнове́ние взаємопрони́кнен-

ня, (неоконч. д. – ещё) взаємопроника́ння 
взаиморастворе́ние взаєморозчи́нення 
взаимосвя́занный взаємозв'я́заний, вза-

ємосполу́чений, взаємоз'є́днаний 
взбра́сывание підкида́ння 
взбро́с підки́д, -ду 
взбро́совый підки́довий; в. гра́бен під-

ки́довий гра́бен 
взбро́со-надви́г підки́до-на́сув, -ву 
взбро́со-сдвиг підки́до-зсув, -ву 
взбро́шенный підки́нутий; в. блок під-

ки́нутий блок 
взве́шенный 1. (в жидкости – ещё) за-

ви́слий; в-ная части́ца зави́сла ча́стка 
(части́нка); в-ное вещество́ зави́сла речо-
вина́; в-ное состоя́ние зави́слий стан; 
в. материа́л зави́слий матеріа́л; 

2. (на весах) зва́жений, ва́жений, по-
ва́жений; в-ное де́рево зва́жене де́рево 

взве́шивание (на весах) зва́жування, 
ва́ження 

взве́шивать, взве́сить зва́жувати, -жую, 
-жуєш, -жує, зва́жити, -жу, -жиш, -жить 

взго́рье взгі́р'я, узгі́р'я 
вздува́ть[ся], вздуть[ся] здува́ти[ся],  

-ва́є[ться], зду́ти[ся], зду́є[ться] 
взду́тие здуття́, здима́ння, випира́ння; ан-

тиклина́льное в. антикліна́льне здуття́ (зди-
ма́ння, випира́ння); боково́е в. бічне́ (бокове́) 
здуття́ (здима́ння, випира́ння); ла́вовое в. 
ла́вове здуття́ (здима́ння, випира́ння) 

взду́тость зду́тість, -тості, т. -тістю; 
в. ство́рки зду́тість сту́лки 

взду́тый зду́тий; в-тая ка́мера зду́та 
ка́мера; в-тая ра́ковина зду́та черепа́шка 
(му́шля, ско́йка); в. возду́шный мешо́к 
зду́тий пові́тря́ний мішо́к 

вздыма́ющийся підійма́льний, здійма́ль-
ний; в-щаяся синклина́ль здійма́льна 
(підійма́льна) синкліна́ль; в. вулка́н пі-
дійма́льний вулка́н 

взмо́рье узмо́р'я, надмо́р'я (морське уз-
бережжя)  

взму́чивание 1. (о жидкости) кала-
му́чення, скаламу́чування; 

2. (твёрдых частиц) зму́лювання 
взро́слый доро́слий; в-лое де́рево до-

ро́сле де́рево 
взрыв 1. ви́бух, -ху; возду́шный в. по-

ві́тря́ний ви́бух; запозда́лый в. запізні́лий 

ви́бух; камуфле́тный в. камуфле́тний 
ви́бух; обра́тный в. зворо́тний ви́бух; 
поро́дный в. поро́дний ви́бух; преждев-
ре́менный в. передча́сний ви́бух; сотря-
са́ющий в. стряса́ючий ви́бух; фреа-
ти́ческий в. фреати́чний ви́бух; я́дерный в. 
я́дерний ви́бух; 

2. виса́джування, ви́садження (в пові́тря), 
підрива́ння 

взрыва́емость вибухо́вість, -вості, т. -вістю 
взрыва́ние (разрушение взрывом) ви-

са́джування (в повіт́ря), підрива́ння; бес-
ка́псюльное в. безка́псульне підрива́ння; 
беспла́менное в. безполумене́ве (безпо-
лум'я́не) виса́джування (підрива́ння); 
бу́ферное в. бу́ферне виса́джування (під-
рива́ння); в. детони́рующим шнуро́м 
підрива́ння детонаці́йним шнуро́м; в. ка-
на́в-торфоприёмников підрива́ння кана́в-
торфоприйма́льників; в. на вы́брос підри-
ва́ння на ви́кид; в. на обруше́ние підри-
ва́ння на обва́лення; в. на сброс підри-
ва́ння на скид; в. с внутрисква́жинными 
замедле́ниями підрива́ння з внутрішньос-
вердлови́нними спові́льненнями (упо-
ві́льненнями); в. сезо́нно-мёрзлых грунто́в 
підрива́ння сезо́нно-ме́рзлих ґрунті́в; 
в. шпуро́в підрива́ння шпурі́в; гла́дкое в. 
гла́дке (рі́вне) підрива́ння; заме́дленное в. 
спові́льнене (упові́льнене) виса́джування 
(підрива́ння); ко́нтурное в. ко́нтурне підри-
ва́ння; короткозаме́дленное в. короткоспо-
ві́льнене (короткоупові́льнене) підрива́ння; 
многорядово́е в. багаторядове́ вибуха́ння; 
напра́вленное в. спрямо́ване підрива́ння; 
ро́вное в. рі́вне підрива́ння; электроогне-
во́е в. електровогне́ве (електровогньове́) 
ви́садження в пові́тря (підрива́ння) 

взрыва́тель (устройство) підри́вник, -ка́, 
виса́дник, -ка, (детонатор) детона́тор, -ра 

взрыва́ть[ся], взорва́ть[ся] (разрушать 
взрывом) виса́джувати[ся], -джую, -джуєш, 
-джує[ться] [в пові́тря], ви́садити[ся], -джу, 
-диш, -дить[ся] (в пові́тря); (подрыва́ть) 
підрива́ти[ся], -ва́ю, -ва́єш, -ва́є[ться], підір-
ва́ти[ся], -дірву́, -ді́рве́ш, -ді́рве́[ться] 

взрыва́ющийся вибухо́вий, вибуха́ю-
чий; в-щаяся поро́да вибухо́ва (вибу-
ха́юча) поро́да 

взрывно́й вибухо́вий, (связанный с по-
дрывными работами) підривни́й; в-на́я 
волна́ вибухо́ва хви́ля; в-на́я деформа́ция 
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вибухо́ва (підривна́) деформа́ція; в-на́я 
де́ятельность підривна́ дія́льність; в-на́я 
доста́вка руды́ вибухо́ве (підривне́) по-
стача́ння руди́; в-на́я кальде́ра вибухо́ва 
кальде́ра; в-на́я маши́на підривна́ ма-
ши́на; в-на́я сеть підривна́ мере́жа (сіт́ка); 
в-на́я сква́жина вибухо́ва свердлови́на;  
в-на́я структу́ра вибухо́ва структу́ра;  
в-на́я техноло́гия підривна́ техноло́гія;  
в-на́я эволю́ция вибухо́ва еволю́ція; в-но́е 
буре́ние вибухо́ве (підривне́) бурі́ння;  
в-но́е горе́ние вибухо́ве горі́ння; в-но́е 
расшире́ние вибухо́ве розши́рення; 
в. блок вибухо́вий (підривни́й) блок; 
в. вулка́н вибухо́вий вулка́н; в. и́мпульс 
вибухо́вий і́мпульс; в. коммута́тор підрив-
ни́й комута́тор; в. материа́л вибухо́вий 
матеріа́л; в. па́кер підривни́й па́кер;  
в-ны́е рабо́ты підривні́ робо́ти 

взрывогидравли́ческий вибухогідрав-
лі́чний; в-кая отбо́йка вибухогідравлі́чна 
відбі́йка 

взрывозащи́та вибухоза́хист, -ту 
взры́вчатый вибухо́вий; аммиачносе-

ли́тровые в-тые вещества́ (ВВ) аміачно-
селі́трові вибухо́ві речови́ни (ВР); бри-
за́нтные в-тые вещества́ (ВВ) бриза́нтні 
вибухо́ві речови́ни (ВР); в-тая пыль ви-
бухо́вий пил; в-тые вещества́ (ВВ) вибу-
хо́ві речови́ни (ВР); в. газ вибухо́вий газ; 
в. материа́л вибухо́вий матеріа́л; водона-
по́лненные в-тые вещества́ (ВВ) водона-
по́внені вибухо́ві речови́ни (ВР); водосо-
держа́щие в-тые вещества́ (ВВ) водов-
мі́сні (водоно́сні) вибухо́ві речови́ни (ВР); 
водоусто́йчивые в-тые вещества́ (ВВ) 
водостійкі́ вибухо́ві речови́ни (ВР); вто-
ри́чные в-тые вещества́ (ВВ) втори́нні 
вибухо́ві речови́ни (ВР); высокопредо-
храни́тельные в-тые вещества́ (ВВ) ви-
сокозапобі́жні вибухо́ві речови́ни (ВР); 
гранули́рованные в-тые вещества́ (ВВ) 
гранульо́вані вибухо́ві речови́ни (ВР); 
детони́рующее в-тое вещество́ детону-
ва́льна вибухо́ва речовина́; иниции́ру-
ющие в-тые вещества́ (ВВ) ініціюва́льні 
вибухо́ві речови́ни (ВР); непредо-
храни́тельные в-тые вещества́ (ВВ) не-
запобі́жні вибухо́ві речови́ни (ВР); нитро-
глицери́новое в-тое вещество́ нітроглі-
цери́нова вибухо́ва речовина́; перви́чные 
в-тые вещества́ (ВВ) перви́нні вибухо́ві 

речови́ни (ВР); предохрани́тельные в-тые 
вещества́ (ВВ) запобі́жні вибухо́ві речо-
ви́ни (ВР); промы́шленные в-тые веще-
ства́ (ВВ) промисло́ві вибухо́ві речови́ни (ВР) 

вианди́т віанди́т, -ту 
виарти́т віарти́т, -ту 
виберти́т віберти́т, -ту 
вибра́кула вібра́кула, -ли 
вибра́тор вібра́тор, -ра 
вибрацио́нный вібраці́йний; в-ная бо-

ле́знь вібраці́йна хворо́ба; в-ная защи́та 
вібраці́йний за́хист; в-ная ме́льница віб-
раці́йний млин; в-ная насо́сная уста-
но́вка вібраці́йна насо́сна устано́вка;  
в-ное си́то вібраці́йне си́то; в-ные коле-
ба́ния вібраці́йні колива́ння; в. гро́хот 
вібраці́йний гро́хот; в. исто́чник вібра-
ці́йне джерело́; в. конве́йер вібраці́йний 
конве́єр; в. ме́тод вібраці́йний ме́тод; 
в. пита́тель вібраці́йний живи́льник; 
в. пробоотбо́рщик вібраці́йний пробовід-
бі́рник; в. шлюз вібраці́йний шлюз 

вибра́ция вібра́ція, -ції 
вибрио́граф вібріо́граф, -фа 
виброакусти́ческий віброакусти́чний;  

в-кая безопа́сность віброакусти́чна безпе́ка 
вибробу́р вібробу́р, -ра 
вибровя́зкость вібров'я́зкість, -кості, т. 

-кістю 
виброгаси́тель віброга́сник, -ка 
виброгася́щий віброгаси́льний; в-щая 

каре́тка віброгаси́льна каре́тка 
вибро́граф вібро́граф, -фа 
виброкомпрессио́нный віброкомпре-

сі́йний 
виброконцентра́тор віброконцентра́тор,  

-ра; тру́бный в. тру́бний віброконцентра́тор 
вибро́метр вібро́метр, -ра 
виброобрабо́тка віброобро́бка, -ки, д. и 

п. -бці, р. мн. -бок; в. сква́жин віброоб-
ро́бка свердлови́н 

вибропогруже́ние віброзану́рення 
вибросе́йс вібросе́йс, -са 
вибросейсмогра́мма вібросейсмогра́ма, -ми 
вибросейсморазве́дка вібросейсмо-

ро́звідка, -ки, д. и п. -дці, р. мн. -док 
виброуплотне́ние віброущі́льнення 
вивери́д вівери́д, -ду 
вивиани́т вівіані́т, -ту 
вивипаро́идный вівіпаро́їдний; в-ная 

ра́ковина вівіпаро́їдна черепа́шка (му́шля, 
ско́йка) 
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вид вид, -ду; ага́мный в. ага́мний вид; 
аллопатри́ческий в. алопатри́чний вид; 
аллохрони́ческий в. алохроні́чний вид; 
биологи́ческий в. біологіч́ний вид; 
в. распа́да вид ро́зпаду; в. симме́три́и вид 
симетрі́ї; викари́рующий в. вікарію-
ва́льний вид; второстепе́нный в. друго-
ря́дний вид; вы́мерший в. ви́мерлий вид; 
гексагона́льно-дипирамида́льный в. 
симме́три́и гексагона́льно-дипіраміда́льний 
вид симетрі́ї; гексагона́льно-пирами-
да́льный в. симме́три́и гексагона́льно-
піраміда́льний вид симетрі́ї; гексагона́льно-
трапецоэдри́ческий в. симме́три́и гексаго-
на́льно-трапецоедри́чний вид симетрі́ї; 
гексоктаэдри́ческий в. симме́три́и гексок-
таедри́чний вид симетрі́ї; дигексагона́льно-
дипирамида́льный в. симме́три́и дигекса-
гона́льно-дипіраміда́льний вид симетрі́ї; 
дитетрагона́льно-дипирамида́льный в. 
симме́три́и дитетрагона́льно-дипірамі-
да́льний вид симетрі́ї; дитригона́льно-
пирамида́льный в. симме́три́и дитриго-
на́льно-піраміда́льний вид симетрі́ї; 
диэдри́ческий безо́сный в. симме́три́и 
діедри́чний безві́сний вид симетрі́ї; заме-
ща́ющий в. замі́щувальний вид; 
ка́рликовый в. ка́рликовий вид; космо-
поли́тный в. космополі́тний вид; крип-
ти́ческий в. крипти́чний вид; мине-
ра́льный в. мінера́льний вид; моно-
типи́ческий в. монотипо́вий вид; но́вый в. 
нови́й вид; отде́льный в. окре́мий вид; 
палеонтологи́ческий в. палеонтологі́чний 
вид; пинакоида́льный в. симме́три́и 
пінакоїда́льний вид симетрі́ї; повсе-
ме́стный в. повсю́дний вид; поли-
типи́ческий в. політипо́вий вид; повсе-
ме́стный в. повсю́дний вид; прикреп-
ля́ющийся в. прикрі́плювальний вид; 
ре́дкий в. рі́дкісний вид; рели́ктовый в. 
релі́ктовий вид; родово́й в. родови́й вид; 
ро́дственный в. спорі́днений вид; руко-
водя́щий в. провідни́й вид; симмет-
ри́ческие (симметри́чные) в-ды симет-
ри́чні ви́ди; синхрони́ческий (синхро-
ни́чный) в. синхроні́чний вид; сук-
цессио́нный в. сукцесі́йний вид; супер-
сти́товый в. суперсти́товий вид; ти-
пи́чный в. типо́вий вид; типово́й в. типо-
ви́й вид; фанерогенети́ческий в. фанеро-
генети́чний вид; филопатри́ческие в-ды 

філопатри́чні ви́ди; эволюциони́рующий в. 
еволюціону́ючий (еволюціонува́льний) вид 

виденманни́т віденмані́т, -ту 
виджери́т віджери́т, -ту 
ви́димость ви́димість, -мості, т. -містю 
ви́димый ви́димий; в-мая мо́щность 

ви́дима поту́жність (товщина́); в-мая руда́ 
ви́дима руда́; в-мая толщина́ ви́дима тов-
щина́; в-мая ширина́ ви́дима ширина́;  
в-мое включе́ние ви́диме вклю́чення;  
в-мое излуче́ние ви́диме випромі́нюван-
ня; в-мое несогла́сие ви́дима незгі́дність; 
в-мое паде́ние слоёв ви́диме паді́ння ша-
рі́в; в-мое смеще́ние ви́диме змі́щення;  
в-мые запа́сы ви́димі запа́си; в. горизо́нт 
ви́димий горизо́нт; в. сброс ви́димий скид 

видманште́дтовый відманште́дтовий;  
в-вая фигу́ра відманште́дтова фігу́ра 

ви́дный 1. (доступный зрению) ви́дний, 
видки́й; (заметный) помі́тний; в-ные 
жа́бры ви́дні (помі́тні) зя́бра; 

2. (значительний) значни́й, визначни́й 
видово́й видови́й; в-ва́я гру́ппа видова́ 

гру́па; в-ва́я зо́на видова́ зо́на; в-во́е на-
зва́ние видова́ на́зва; в. при́знак видова́ 
озна́ка 

видоизмене́ние видозмі́на, -ни 
видоизменённый видозмі́нений; в-ная  

рентгеногра́мма видозмі́нена рентгеногра́ма 
видообра́зный видоподі́бний 
видообразова́ние видоутво́рення, (не-

оконч. д. – ещё) видоутво́рювання, видо-
тво́рення; аллопатри́ческое в. алопат-
ри́чне видоутво́рення; викариа́нтное в. 
вікаріа́нтне видоутво́рення; геогра-
фи́ческое в. географі́чне видоутво́рення; 
итерати́вное в. ітерати́вне видоут-
во́рення; клина́льное в. кліна́льне видо-
утво́рення; повто́рное в. повто́рне видо-
утво́рення; семисимпатри́ческое в. семи-
симпатри́чне видоутво́рення; симпат-
ри́ческое в. симпатри́чне видоутво́рення 

видри́т відри́т, -ту 
визе́ візе́ (нескл.) 
визеи́т візеї́т, -ту 
визе́йский візе́йський; в. я́рус ві-

зе́йський я́рус 
визери́т візери́т, -ту 
визи́р візи́р, -ра 
визи́рка візи́рка, -ки, д. и п. -рці, р. мн. -рок 
визи́рный візи́рний; в-ная ли́ния ві-

зи́рна лі́нія; в. пункт візи́рний пункт;  
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геодези́ческий в. пункт геодези́чний ві-
зи́рний пункт 

визи́рование візува́ння; обра́тное в. 
зворо́тне візува́ння 

визи́рованный візо́ваний 
визи́ровать[ся] візува́ти[ся], -зу́ю, -зу́єш,  

-зу́є[ться] 
визуализа́ция візуаліза́ція, -ції 
визуа́льный візуа́льний; в-ное наблю-

де́ние візуа́льне спостере́ження; в. ме́тод 
візуа́льний ме́тод; в. отсчёт візуа́льний 
ві́длік 

виики́т віїкі́т, -ту 
виини́т віїні́т, -ту 
викариа́т вікаріа́т, -ту 
викариа́тный вікаріа́тний; в. ввидооб-

разова́ние вікаріа́тне видоутво́рення 
викари́рование замі́щення; геогра-

фи́ческое в. географі́чне замі́щення 
викари́рующий заміщувальний; в-щие 

ви́ды замі́щувальні ви́ди 
вики́т вікі́т, -ту 
викинги́т вікінгі́т, -ту 
виклои́т віклої́т, -ту 
викмани́т вікмані́т, -ту 
викои́т вікої́т, -ту 
виктори́т віктори́т, -ту 
вилатеи́т вілатеї́т, -ту 
ви́лка ви́лка, -ки, д. и п. -лці, р. мн. -лок; 

подкладна́я в. підкладна́ ви́лка; хвосто-
ва́я в. хвостова́ ви́лка 

вилкеи́т вілкеї́т, -ту 
вилкмани́т вілкмані́т, -ту 
вилламанини́т віламаніні́т, -ту 
виллафра́нкский вілафра́нкський; в-кая 

фа́уна вілафра́нкська фа́уна; в-кие слои́ 
вілафра́нкські шари́; в. я́рус вілаф-
ра́нкський я́рус 

виллеми́т вілеміт́, -ту 
виллиоми́т віліомі́т, -ту 
виллкокси́т вілкокси́т, -ту 
вилльямсони́я вільямсоні́я, -нії́ 
вилообра́зный вилоподі́бний 
вилоро́гие сущ., мн. вилоро́гі, -гих 
ви́лочный ви́лковий; в. га́мма-плотноме́р 

ви́лковий га́мма-густомі́р 
вилтшаири́т вілтшаїри́т, -ту 
вилуи́т вілуї́т, -ту 
вилькеи́т вількеї́т, -ту 
вильни́т вільні́т, -ту 
вильсони́т вільсоні́т, -ту 
ви́льчато-разветвлённый ви́лчасто-

розгалу́жений 

ви́льчатый (о листьях) вилкува́тий, 
ви́лчастий; в-тая ва́йя вилкува́та 
(ви́лчаста) ва́йя 

вилюи́т вілюї́т, -ту 
вимси́т вімси́т, -ту 
виндобо́нский віндобо́нський; в. я́рус 

віндобо́нський я́рус 
виндхи́йский віндхі́йський; в-кая сис-

те́ма віндхі́йська систе́ма 
винеберги́т вінебергі́т, -ту 
ви́нкулюм ві́нкулюм, -ма 
винници́т вініци́т, -ту 
ви́нный ви́нний; в-ная кислота́ ви́нна 

кислота́; в. ка́мень ви́нний ка́мінь 
виноградови́т виноградові́т, -ту 
винт гвинт, -та́; зажимно́й (зажи́мный) в. 

затискни́й гвинт; опо́рный в. опо́рний гвинт 
винтли́т вінтлі́т, -ту 
винтово́й гвинтови́й; в-ва́я ли́ния гвин-

това́ лі́нія; в-ва́я насо́сная устано́вка 
гвинтова́ насо́сна устано́вка; в-ва́я ось 
смеще́ния гвинтова́ вісь змі́щення; в. за-
бо́йный дви́гатель гвинтови́й ви́бійний 
(забі́йний) двигу́н; в. компре́ссор гвинто-
ви́й компре́сор; в. кора́лл гвинтови́й ко-
ра́л; в. сепара́тор гвинтови́й сепара́тор 

винтообра́зный гвинтоподі́бний; в-ное 
завива́ние гвинтоподі́бне закру́чування 

винчи́т вінчи́т, -ту 
виола́н віола́н, -ну 
виолари́т віолари́т, -ту 
виоли́т віолі́т, -ту 
вирга́лии мн. вірга́лії, -лій 
вирга́ция вірга́ція, -ції; в. оси́ скла́дки 

вірга́ція о́сі скла́дки 
вирге́лла вірге́ла, -ли 
ви́рги мн. ві́рги, -гів 
вирги́йный віргі́йний 
виргилли́т віргілі́т, -ту 
вирги́нский віргі́нський; в. можжеве́ль-

ник віргі́нський яліве́ць 
вирглори́йский вірглорі́йський; в. извест-

ня́к вірглорі́йський вапня́к 
виргу́ла віргу́ла, -ли 
виргюли́йский віргюлі́йський; в. подъя́-

рус віргюлі́йський під'я́рус 
вириди́н віриди́н, -ну 
вириди́т віриди́т, -ту 
виртуа́льный віртуа́льний; в-ная па́мять 

віртуа́льна па́м'ять; в. компонент віртуа́ль-
ний компоне́нт 

висаксони́т вісаксоні́т, -ту 
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вискози́метр віскози́метр, -ра 
виско́нсинский віско́нсинський; в-кая 

фа́за оледене́ния віско́нсинська фа́за зле-
дені́ння (заледені́ння); в-кое оледене́ние 
віско́нсинське зледені́ння (заледені́ння) 

ви́слинский ві́слинське; в-кая фа́за оле-
дене́ния ві́слинська фа́за зледені́ння (зале-
дені́ння); в-кое оледене́ние ві́слинське зле-
деніння (заледеніння) 

висми́т вісмі́т, -ту 
ви́смут бі́смут, -ту, вісмут, -ту; крем-

ни́стый в. крем'яни́стий (кремени́стий) 
бі́смут; пе́ристый в. пери́стий бі́смут; само-
ро́дный в. саморо́дний бі́смут; сере́бря-
ный в. срі́бний бі́смут; се́рно-теллу́ристый в. 
сірча́но-телу́ристий бі́смут 

висмути́н бісмути́н, -ну, вісмути́н, -ну 
висмутини́т бісмутині́т, -ту, вісмутині́т, -ту 
висмутио́л бісмутіо́л, -лу, вісмутіо́л, -лу 
висмути́т бісмути́т, -ту, вісмути́т, -ту 
висмути́товый бісмути́товий, вісмутито-

вий; в. джемсони́т вісмути́товий джемсоні́т 
ви́смутовый бісмутовий, ві́смутовий; 

блёклая в-вая руда́ бля́кла ві́смутова руда́; 
в-вая обма́нка ві́смутова обма́нка; в-вая 
о́хра ві́смутова во́хра; в-вые цветы́ 
ві́смутові кві́ти (квітки́); в. блеск ві́смутовий 
блиск; в. шпат ві́смутовий шпат 

висмутоплагиони́т бісмутоплагіоні́т, -ту, 
вісмутоплагіоні́т, -ту 

висмутосмальти́н бісмутосмальти́н, -ну, 
вісмутосмальти́н, -ну 

висмутосфери́т бісмутосфери́т, -ту, вісму-
тосфери́т, -ту 

висмутотантали́т бісмутотанталі́т, -ту, 
вісмутотанталі́т, -ту 

висо́чный скро́невий, вискови́й; в-ная 
о́бласть скро́нева (вискова́) діля́нка; в-ная 
я́ма скро́нева (виско́ва) я́ма 

висцера́льный вісцера́льний; в. мешо́к 
вісцера́льний мішо́к 

вися́чий вися́чий; ве́рхнее в-чее коле́но 
ве́рхнє вися́че колі́но; в-чая вода́ вися́ча 
вода́; в-чая глы́ба вися́ча бри́ла (гли́ба); 
в-чая доли́на вися́ча доли́на; в-чая дуга́ 
вися́ча дуга́; в-чая за́лежь не́фти вися́чий 
по́клад на́фти; в-чая кро́вля вися́ча по-
крі́вля; в-чая на́ледь вися́чий полі́й (ви-
ся́чий наме́рзлий лід, вися́ча наме́рзла 
кри́га); в-чая нефтеза́лежь вися́чий наф-
топо́клад; в-чая ши́шка вися́ча ши́шка;  
в-чее боло́то вися́че боло́то; в-чее крыло́ 

вися́че крило́; в-чее у́стье вися́че у́стя; 
в. бок вися́чий бік; в. валу́н вися́чий ва-
лу́н; в. гле́тчер вися́чий гле́тчер; в. гори-
зо́нт вися́чий горизо́нт; в. ледни́к вися́чий 
льодови́к; в. пласт вися́чий пласт (ви-
ся́чий шар); в. пото́к вися́чий поті́к 

витали́зм віталі́зм, -му 
витами́т вітамі́т, -ту 
ви́твицкий ві́твицький; в-кая се́рия 

ві́твицька се́рія 
витерби́т вітербі́т, -ту 
витери́т вітери́т, -ту 
витлоки́т вітлокі́т, -ту 
витмани́т вітмані́т, -ту 
витнеи́т вітнеї́т, -ту 
вито́к вито́к, -тка́; в. ра́ковины вито́к 

черепа́шки (му́шлі, ско́йки) 
витре́н вітре́н, -ну 
витрини́т вітрині́т, -ту 
витри́т вітри́т, -ту 
ви́тро ві́тро (нескл.) 
витроандези́т вітроандези́т, -ту 
витробаза́льт вітробаза́льт, -ту 
витродаци́т вітродаци́т, -ту 
витродолери́т вітродолери́т, -ту 
витрокласти́ческий вітрокласти́чний;  

в-кая структу́ра вітрокласти́чна струк-
ту́ра; в. пе́пел вітрокласти́чний по́піл 

витролипари́т вітроліпари́т, -ту 
витропорфи́р вітропорфі́р, -ру 
витропорфи́ровый вітропорфі́ровий;  

в-вая структу́ра вітропорфі́рова структу́ра 
витроту́ф вітроту́ф, -фу 
витрофи́р вітрофі́р, -ру; фоноли́товый в. 

фонолі́товий вітрофі́р 
витрофи́ровый вітрофі́ровий; в-вая 

структу́ра вітрофі́рова структу́ра; в. анде-
зи́т вітрофір́овий андези́т; в. туф вітро-
фі́ровий туф 

виттинги́т вітингі́т, -ту 
витти́т віти́т, -ту 
виттихени́т вітихені́т, -ту 
витуси́т вітуси́т, -ту 
витчи́т вітчи́т, -ту 
вихрево́й вихрови́й; в-ва́я тео́рия ви-

хрова́ тео́рія; в-во́е движе́ние вихрови́й 
рух; в. ток вихрови́й струм 

вихтизи́т віхтизи́т, -ту 
вицина́ли мн. віцина́лі, -лей 
вицинало́иды мн. віцинало́їди, -дів 
вицина́льный віцина́льний; в-ная 

фо́рма віцина́льна фо́рма 
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ви́шерский ві́шерський; в-кая сви́та 
ві́шерська сві́та; в. известня́к віше́рський 
вапня́к 

вишневи́т вишневіт́, -ту 
вкли́нивание вкли́нювання 
включа́ющий вкра́плювальний, укра́п-

лювальний; в-щая поро́да вкра́плювальна 
поро́да 

включе́ние 1. (инородная частица в ма-
териале) вкра́плення, укра́плення, вклю́чен-
ня, уклю́чення; автоге́нное в. автоге́нне 
вкра́плення (вклю́чення); алломо́рфное в. 
аломо́рфне вкра́плення (вклю́чення); амиг-
дало́идное в. амигдало́їдне вкра́плення 
(вклю́чення); ви́димое в. ви́диме вкра́плення 
(вклю́чення); в. в минера́лах вкра́плення 
(вклю́чення) в мінера́лах; в. внутри́ вклю-
че́ния вкра́плення (вклю́чення) всере́дині 
вкра́плення (вклю́чення); в. в поро́дах 
вкра́плення (вклю́чення) в поро́дах; вто-
ри́чное в. втори́нне вкра́плення (вклю́чен-
ня); вулкани́ческое в. вулкані́чне 
вкра́плення (вклю́чення); га́зовое в. га́зове 
вкра́плення (вклю́чення); газожи́дкое в. 
газорідке́ вкра́плення (вклю́чення); гне-
здообра́зное в. гніздоподі́бне вкра́плення 
(вклю́чення); гомеоге́нное в. гомеоге́нне 
вкра́плення (вклю́чення); гомоге́нное в. 
гомоге́нне вкра́плення (вклю́чення); гомо-
логи́ческое (гомологи́чное) в. гомоло-
гі́чне вкра́плення (вклю́чення); диспе́рс-
ные в-ния диспе́рсні вкра́плення (вклю́-
чення); железопири́товое в. залізопі-
ри́тове вкра́плення (вклю́чення); жи́дкое в. 
рідке́ вкра́плення (вклю́чення); колоколо-
обра́зное в. дзвоноподі́бне вкра́плення 
(вклю́чення); кристалли́ческое в. криста-
лі́чне вкра́плення (вклю́чення); ксено-
ге́нное в. ксеноге́нне вкра́плення (вклю́-
чення); кумуляти́вное в. кумуляти́вне 
вкра́плення (вклю́чення); куполови́дное 
(куполообра́зное) в. банеподі́бне (купо-
лоподі́бне) вкра́плення (вклю́чення); 
ма́рганцевое в. ма́рганце́ве (манга́нове) 
вкра́плення (вклю́чення); ме́лкое в. дрібне́ 
вкра́плення (вклю́чення); микроско-
пи́ческое в. мікроскопі́чне вкра́плення 
(вклю́чення); минера́льное в. мінера́льне 
вкра́плення (вклю́чення); непра́вильное в. 
непра́вильне вкра́плення (вклю́чення); 
ориенти́рованное в. орієнто́ване вкра́п-
лення (вклю́чення); перви́чное в. перви́н-
не вкра́плення (вклю́чення); пири́товое в. 

піри́тове вкра́плення (вклю́чення); пласто-
во́е в. пластове́ (шарове́) вкра́плення 
(вклю́чення); плезиомо́рфное в. плезіо-
мо́рфне вкра́плення (вклю́чення); пневмато-
ге́нное в. пневматоге́нне вкра́плення (вклю́-
чення); повто́рное в. повто́рне вкра́плення 
(вклю́чення); пойкили́товое в. пойкілі́тове 
вкра́плення (вклю́чення); полиге́нное в. 
поліге́нне вкра́плення (вклю́чення); по-
ро́дное в. поро́дне вкра́плення (вклю́чення); 
посторо́ннее в. сторо́ннє вкра́плення 
(вклю́чення); рели́ктовое в. релі́ктове 
вкра́плення (вклю́чення); ро́дственное в. 
спорі́днене вкра́плення (вклю́чення); синге-
нети́ческие (сингенети́чные) в-ния синге-
нети́чні вкра́плення (вклю́чення); синмо́рф-
ное в. синмо́рфне вкра́плення (вклю́чення); 
сла́бое в. слабке́ вкра́плення (вклю́чення); 
случа́йное в. випадко́ве вкра́плення 
(вклю́чення); то́нкое в. тонке́ вкра́плення 
(вклю́чення); червеобра́зное в. черв'якопо-
ді́бне вкра́плення (вклю́чення); чечевицеоб-
ра́зное в. сочевицеподі́бне вкра́плення 
(вклю́чення); чу́ждое в. чуже́ (сторо́ннє) 
вкра́плення (вклю́чення); шарови́дное (ша-
рообра́зное) в. куля́сте вкра́плення (вклю́-
чення); шла́ковое в. шла́кове вкра́плення 
(вклю́чення); экзоге́нное в. екзоге́нне 
(зо́внішнє) вкра́плення (вклю́чення); экзо-
полиге́нное в. екзополіге́нне вкра́плення 
(вклю́чення); эктоге́нное в. ектоге́нне 
вкра́плення (вклю́чення); эмульсио́нное в. 
емульсі́йне вкра́плення (вклю́чення); 
эналлоге́нное в. еналоге́нне вкра́плення 
(вклю́чення); эндоге́нное в. ендоге́нне 
вкра́плення (вклю́чення); 

2. (тока, механизма) вклю́чення 
включённый 1. (инородная частица в 

материале) вкра́плений, укра́плений, 
вклю́чений, уклю́чений; в-ная поро́да 
вкра́плена (вклю́чена) поро́да; в-ная со-
ставна́я часть укра́плена (вклю́чена) 
складова́ части́на 

2. (ток, механізм) уві́мкнений, уві́мкнутий; 
в. газ уві́мкнений (уві́мкнутий) газ 

вкрапле́ние вкра́плення, укра́плення; 
интрателлури́ческое в. інтрателури́чне 
вкра́плення; корроди́рованное в. коро-
до́ване вкра́плення; кру́пное в. вели́ке 
(кру́пне) вкра́плення; ме́лкое в. дрібне́ 
вкра́плення; первонача́льное в. пе́рві́сне 
вкра́плення; ру́дное в. ру́дне вкра́плення 
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вкра́пленник вкра́пленик, укра́пленик,  
-ка; интрателлури́ческий в. інтрателу-
ри́чний вкра́пленик; корроди́рованный в. 
кородо́ваний вкра́пленик; кру́пный в. 
вели́кий (кру́пний) вкра́пленик; ме́лкий в. 
дрібни́й вкра́пленик; первонача́льный в. 
пе́рві́сний вкра́пленик; принесённый в. 
прине́сений вкра́пленик; ру́дный в. 
ру́дний вкра́пленик 

вкра́пленность вкра́пленість, укра́пле-
ність, -ності, т. -ністю 

вкра́пленный (инородная частица в 
материале) вкра́плений, укра́плений; в-ная 
руда́ вкра́плена руда́; в-ная тексту́ра 
вкра́плена тексту́ра; в-ное зерно́ вкра́плене 
зе́рно́; в. железня́к вкра́плений залізня́к 

вкрест вхрест; в. паде́ния вхрест па-
ді́ння; в. простира́ния вхрест простяга́ння 

вла́га воло́га, -ги, д. и п. -ло́зі; валова́я в. 
валова́ воло́га; вну́тренняя в. вну́трішня 
воло́га; гравитацио́нная в. гравітаці́йна 
воло́га; гигроскопи́ческая в. гігроско-
пі́чна воло́га; конституцио́нная в. консти-
туці́йна воло́га; пирогенети́ческая в. піро-
генети́чна воло́га; плёночная в. плі́вкова 
воло́га; по́чвенная в. ґрунтова́ воло́га 

влагоёмкий вологоє́мний, вологомістки́й 
влагоёмкость вологоє́мність, -ності, т.  

-ністю, вологомі́сткість, -кості, т. -кістю; 
абсолю́тная в. абсолю́тна вологоє́мність 
(вологомі́сткість); весова́я в. вагова́ воло-
гоє́мність (вологомі́сткість); гигроско-
пи́ческая в. гігроскопі́чна вологоє́мність 
(вологомі́сткість); капилля́рная в. капі-
ля́рна вологоє́мність (вологомі́сткість); 
максима́льная гигроскопи́ческая в. 
максима́льна гігроскопі́чна вологоє́мність 
(вологомі́сткість); молекуля́рная в. моле-
куля́рна вологоє́мність (вологомі́сткість); 
непо́лная в. непо́вна вологоє́мність (воло-
гомі́сткість); объёмная в. об'є́мна воло-
гоє́мність (вологомі́сткість); плёночная в. 
плі́вкова вологоє́мність (вологомі́сткість); 
по́лная в. по́вна вологоє́мність (волого-
мі́сткість) 

влагоме́р вологомі́р, -ра; диэлькомет-
ри́ческий в. діелькометри́чний вологомі́р; 
шпурово́й нейтро́нный в. шпурови́й ней-
тро́нний вологомі́р 

влагоме́трия вологоме́трія, -рії 
влагооборо́т вологоо́біг, -гу 

влагосодержа́щий вологовмі́сний; в-щая 
нефть вологовмі́сна на́фта 

влагоупо́рный вологотривки́й 
владимири́т володимири́т, -ту 
влади́мирский володи́мирський; в-кая 

зо́на володи́мирська зо́на 
вла́жность воло́гість, -гості, т. -гістю; 

абсолю́тная в. во́здуха абсолю́тна во-
ло́гість пові́тря; весова́я в. поро́д вагова́ 
воло́гість порі́д; в. во́здуха воло́гість по-
ві́тря; в. грунтово́го раство́ра воло́гість 
ґрунтово́го ро́зчину; в. руды́ воло́гість 
руди́; гигроскопи́ческая в. гігроскопі́чна 
воло́гість; го́рная в. гірни́ча воло́гість; 
есте́ственная в. приро́дна воло́гість; ко-
не́чная в. кінце́ва воло́гість; лабора-
то́рная в. лаборато́рна воло́гість; отно-
си́тельная в. відно́сна воло́гість; по-
ле́зная в. ко́ри́сна воло́гість; по́лная в. 
по́вна воло́гість; по́чвенная в. ґрунтова́ 
воло́гість; рабо́чая в. робо́ча воло́гість 

вла́жный воло́гий; в-ная по́чва воло́гий 
ґрунт; в. грунт воло́гий ґрунт; в. тер-
мо́метр воло́гий термо́метр; в. у́голь во-
ло́ге ву́гі́лля 

власови́т власові́т, -ту 
влива́ние улива́ння, влива́ння 
влива́ть[ся], вли́ть[ся] влива́ти[ся],  

-ва́ю, -ва́єш, -ва́є[ться], улива́ти[ся], -ва́ю,  
-ва́єш, -ва́є[ться], вли́ти[ся], ввіллю́, 
ввіллє́ш, ввіллє́[ться], ули́ти[ся], увіллю́, 
увіллє́ш, увіллє́[ться] 

влия́ние вплив, -ву; боко́вое в. бічни́й 
(бокови́й) вплив; взаи́мное в. взає́мний 
вплив; в. охлажде́ния вплив охоло́джен-
ня; в. подпо́ра вплив підпо́ру; в. проме-
жу́точного сло́я вплив промі́жного ша́ру; 
в. релье́фа вплив рельє́фу; в. усло́вий 
залега́ния вплив умо́в заляга́ння; индук-
ти́вное в. індукти́вний вплив; конта́ктовое в. 
конта́ктовий вплив; лу́нно-со́лнечное в. 
мі́сячно-со́нячний вплив; магни́тное в. маг-
ні́тний вплив; осажда́ющее в. оса́джуваль-
ний вплив; часто́тное в. часто́тний вплив 

вложе́ние вкла́дення, (неоконч. д. – ещё) 
вклада́ння; капита́льные в-ния капі-
та́льні вкла́дення (вклада́ння) 

вло́женный вкла́дений; в-ная доли́на 
вкла́дена доли́на; в-ная река́ вкла́дена 
рі́чка (ріка́); в-ная скла́дка вкла́дена 
скла́дка; в-ная терра́са вкла́дена тера́са 
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влтави́т влтаві́т, -ту 
вмерза́ние вмерза́ння 
вмести́лище вмі́стище, -ща, вмісти́лище,  

-ща; в. не́фти вмі́стище (вмісти́лище) на́фти 
вмеща́ть[ся], вмести́ть[ся] вміща́ти[ся], 

-ща́ю, -ща́єш, -ща́є[ться], уміща́ти[ся],  
-ща́ю, -ща́єш, -ща́є[ться], вміщ́увати[ся],  
-щую, -щуєш, -щує[ться], умі́щувати[ся],  
-щую, -щуєш, -щує[ться]; умісти́ти[ся], 
вміщу́, вмі́стиш, вмі́стить[ся] 

вмеща́ющий (о породе и т. п.) вмі́сний, 
умі́щувальний; в-щая поро́да вмі́сна по-
ро́да; в-щее зерно́ вмі́щувальне зе́рно́ 

вмя́тина вм'я́тина, -ни, ум'я́тина, -ни 
вмя́тый вм'я́тий, ум'я́тий 
внедре́ние впрова́дження, прони́кнення, 

(неоконч. д. – ещё) впрова́джування, про-
ника́ння; ва́куумное в. ва́куумне про-
ни́кнення (проника́ння); в. ма́гмы про-
ни́кнення (проника́ння) ма́гми; в. ме-
талли́ческих части́ц прони́кнення (про-
ника́ння) метале́вих часто́к; в. ме́тодов 
впрова́дження (впрова́джування) ме́тодів; 
в. руды́ прони́кнення (проника́ння) руди́; 
втори́чное в. втори́нне прони́кнення (про-
ника́ння); ле́нточное в. стрічкове́ про-
ни́кнення (проника́ння); чёткови́дное в. 
чоткоподі́бне прони́кнення (проника́ння) 

внедря́ющийся проникни́й; в-щаяся 
ма́гма проникна́ ма́гма 

внеза́пный рапто́вий; в-ное выделе́ние 
га́за рапто́ве ви́ділення га́зу; в-ное 
измене́ние рапто́ва змі́на; в. вы́брос рап-
то́вий ви́кид; в. обва́л рапто́вий обва́л; 
в. проры́в рапто́вий прори́в 

внекапсюля́рный позакапсуля́рний;  
в-ная протопла́зма позакапсуля́рна про-
топла́зма 

внеконтинента́льный позаконтинен-
та́льний 

внеледнико́вый позальодовико́вий 
внепетало́идный позапетало́їдний; в-ная 

фасцио́ла позапетало́їдна фасціо́ла 
внепроизво́дственный позавиробни́чий; 

в-ные расхо́ды позавиробни́чі ви́трати 
внесе́ние вне́сення 
внестеново́й позастінови́й 
вне́шний зо́внішній; в-нее по́ле 

зо́внішнє по́ле; в-нее седло́ зо́внішнє сід-
ло́; в. аге́нт зо́внішній аге́нт; в. антикли-
но́рий зо́внішній антикліно́рій; в. кон-
тактметаморфи́зм зо́внішній контактме-

таморфі́зм; в. ко́нтур зо́внішній ко́нтур; 
в. край зо́внішній край; в. круг зо́внішнє 
ко́ло; в. лигаме́нт зо́внішній лігаме́нт; 
в. метаморфи́зм зо́внішній метаморфі́зм; 
в. по́яс зо́внішній по́яс; в. при́знак 
зо́внішня озна́ка; в. проце́сс зо́внішній 
проце́с; в. разме́р зо́внішній ро́змір; 
в. скеле́т зо́внішній скеле́т; в. риф 
зо́внішній риф; в. сифо́н зо́внішній сифо́н; 
в-няя зола́ зо́внішня зола́; в-няя зо́на 
зо́внішня зо́на; в-няя ло́пасть зо́внішня 
ло́пать; в-няя оболо́чка зо́внішня обо-
ло́нка; в-няя па́мять зо́внішня па́м'ять;  
в-няя свя́зка зо́внішня зв'я́зка; в-няя те-
мперату́ра зо́внішня температу́ра 

внеяче́истый позакомірко́вий; в. скеле́т 
кора́ллов позакомірко́вий скеле́т кора́лів 

внеяче́йковый позакомірко́вий 
внос вне́сення; в. оса́дков вне́сення 

оса́дків 
внутреннепокро́вный внутрішньопо-

кривни́й 
внутреннера́ковинные сущ., мн. внут-

рішньочерепа́шкові, -вих 
внутреннесетча́тый внутрішньосіт-

ча́стий, внутрішньосітча́тий; в-тая экзи́на 
внутрішньосітча́ста (внутрішньосітча́та) 
екзи́на 

внутреннеслоистопокро́вный внутріш-
ньошаруватопокривни́й 

вну́тренний вну́трішній; в-нее намаг-
ни́чивание вну́трішнє намагні́чення;  
в-нее строе́ние вну́трішня будо́ва; в-ние 
во́ды вну́трішні во́ди; в-нее мо́ре вну́трішнє 
мо́ре; в-нее натяже́ние вну́трішній на́тяг;  
в-нее отраже́ние вну́трішнє відбиття́; в-нее 
седло́ вну́трішнє сідло́; в-нее ядро́ Земли́ 
вну́трішнє ядро́ Землі́; в-ние ресу́рсы 
вну́трішні ресу́рси; в. аге́нт вну́трішній 
аге́нт; в. бассе́йн вну́трішній басе́йн; в. во-
доём вну́трішнє водо́ймище (вну́трішня 
водо́йма); в. вы́ступ дупликату́ры вну́тріш-
ній ви́ступ дуплікату́ри; в. дрена́ж 
вну́трішній дрена́ж; в. кана́л вну́трішній ка-
на́л; в. конта́кт-метаморфи́зм вну́трішній 
конта́кт-метаморфі́зм; в. край вну́трішній 
край; в. кра́тер вну́трішній кра́тер; в. луб 
вну́трішній луб; в. метаморфи́зм вну́тріш-
ній метаморфі́зм; в. пото́к вну́трішній поті́к; 
в. проце́сс вну́трішній проце́с; в. рефле́кс 
вну́трішній рефле́кс; в. риф вну́трішній риф; 
в. сифо́н вну́трішній сифо́н; в. скеле́т 
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вну́трішній скеле́т; в. сток вну́трішній 
стік; в. текто́риум вну́трішній текто́ріум; 
в. толчо́к вну́трішній по́штовх; в. трап 
вну́трішній трап; в. у́гол вну́трішній кут; 
в-няя балла́стика вну́трішня бала́стика; 
в-няя бокова́я табли́чка вну́трішня бічна́ 
(бокова́) табли́чка; в-няя ветвь вну́трішня 
гі́лка; в-няя вла́га вну́трішня воло́га;  
в-няя волна́ вну́трішня хви́ля; в-няя 
вя́зкость вну́трішня в'я́зкість; в-няя глаз-
на́я пласти́нка вну́трішня очна́ плас-
ти́нка; в-няя губа ра́ковины вну́трішня 
губа́ черепа́шки (му́шлі, ско́йки); в-няя 
де́льта вну́трішня де́льта; в-няя зола́ 
вну́трішня зола́; в-няя зо́на вну́трішня 
зо́на; в-няя ла́вовая лави́на вну́трішня 
ла́вова лави́на; в-няя море́на вну́трішня 
море́на; в-няя ноздря́ вну́трішня ні́здря; 
в-няя пове́рхность поро́ды вну́трішня 
пове́рхня поро́ди; в-няя по́лость 
вну́трішня порожни́на; в-няя равни́на 
вну́трішня рівни́на; в-няя решётка крис-
та́ллов вну́трішні ґра́ти криста́лів; в-няя 
свя́зка вну́трішня зв'я́зка; в-няя часть 
му́льды вну́трішня части́на му́льди; в-няя 
часть страны́ вну́трішня части́на краї́ни; 
в-няя эне́ргия вну́трішня ене́ргія; лар-
ко́идная в-няя ка́мера ларко́їдна 
вну́трішня ка́мера; хити́новая (хитинная) 
в-няя пласти́нка хіти́нова (хіти́нна) 
вну́трішня пласти́нка 

вну́тренность вну́трішність, -ності, т.  
-ністю; в. завитка́ вну́трішність завитка́ 
(за́крутка); в. Земли́ вну́трішність Землі́ 

внутриа́томный внутрішньоа́томний 
внутривидово́й внутрішньовидови́й;  

в-ва́я изме́нчивость внутрішньовидова́ 
мінли́вість; в-вы́е взаимоотноше́ния 
внутрішньовидові́ взаємозв'язки́ (взаємо-
відно́шення) 

внутриго́рный внутрішньогірськи́й 
внутридугово́й внутрішньодугови́й; 

в. проги́б внутрішньодугови́й проги́н 
внутриинтрузи́вный внутрішньоінтру-

зи́вний; в-ное те́ло внутрішньоінтрузи́вне 
ті́ло 

внутрикапсюля́рный внутрішньокап-
суля́рний; в-ная протопла́зма внутріш-
ньокапсуля́рна протопла́зма 

внутриколониа́льный внутрішньоколо-
ніа́льний; в-ная изме́нчивость внутрішньо-
колоніа́льна мінли́вість 

внутриколо́нный внутрішньоколо́нний; 
в. па́кер внутрішньоколо́нний па́кер 

внутриконтинента́льный внутрішньо-
континента́льний; в-ная геосинклина́ль 
внутрішньоконтинента́льна геосинкліна́ль; 
в-ная фа́ция внутрішньоконтинента́льна 
фа́ція; в-ная флексу́ра внутрішньоконти-
нента́льна флексу́ра; в-ное мо́ре внутріш-
ньоконтинента́льне мо́ре 

внутрико́нтурный внутрішньоко́нтурний; 
в-ное заводне́ние внутрішньоко́нтурне 
заво́днення 

внутрико́ровый внутрішньоко́ровий;  
в-вая инве́рсия внутрішньоко́рова інве́рсія; 
в-вая скла́дка внутрішньоко́рова скла́дка 

внутрико́стный внутрішньокісткови́й; 
в. мешо́к внутрішньокісткови́й мішо́к 

внутрикрато́нный внутрішньокра-
то́нний 

внутрикристалли́ческий внутрішньо-
кристалі́чний 

внутрилагу́нный внутрішньолагу́нний; 
барье́рный в. риф бар'є́рний внутрішньо-
лагу́нний риф 

внутриледнико́вый внутрішньольодо-
вико́вий 

внутримагмати́ческий внутрішньомаг-
мати́чний 

внутримерзло́тный внутрішньомерзло́т-
ний; в-ные во́ды внутрішньомерзло́тні во́ди 

внутриминерализацио́нный внутріш-
ньомінералізаці́йний; в-ная подви́жка 
внутрішньомінералізаці́йне посува́ння 
(зру́шення) 

внутриперегоро́дочный внутрішньопе-
регоро́дковий 

внутрипетало́идный внутрішньопета-
ло́їдний; в-ная фасцио́ла внутрішньопе-
тало́їдна фасціо́ла 

внутрипластово́й внутрішньопласто-
ви́й, внутрішньошарови́й; в-ва́я бре́кчия 
внутрішньопластова́ (внутрішньошарова́) 
бре́кчія; в-во́е горе́ние внутрішньоплас-
тове́ (внутрішньошарове́) горін́ня; в-во́е 
давле́ние внутрішньопластови́й (внутріш-
ньошарови́й) тиск 

внутриплатфо́рменный внутрішньо-
платфо́рмний; в-ные авлакоге́ны внут-
рішньоплатфо́рмні авлакоге́ни 

внутриполостно́й внутрішньопорож-
ни́нний; в-на́я перегоро́дка внутрішньо-
порожни́нна перегоро́дка 
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внутрипо́ровый внутрішньопо́ровий;  
в-вая вода́ внутрішньопо́рова вода́ 

внутриродово́й внутрішньородови́й 
внутриру́дный внутрішньору́дний; в-ное 

смеще́ние внутрішньору́дне змі́щення 
внутрисепта́льный внутрішньосеп-

та́льний 
внутрисква́жинный внутрішньосвердло-

ви́нний; в-ное замедле́ние внутрішньосвер-
длови́нне спові́льнення (упові́льнення) 

внутрисолево́й внутрішньосольови́й;  
в-ва́я вода́ внутрішньосольова́ вода́ 

внутрисо́лнечный внутрішньосо́нячний 
внутриструкту́рный внутрішньострук-

ту́рний; в. промежу́ток внутрішньострук-
ту́рний промі́жок 

внутритонне́льный внутрішньоту-
не́льний 

внутриформацио́нный внутрішньофо-
рмаці́йний; в-ная бре́кчия внутрішньо-
формаці́йна бре́кчія; в-ная скла́дчатость 
внутрішньоформаці́йна складча́стість; 
в. конгломера́т внутрішньоформаці́йний 
конгломера́т; в. обло́мок внутрішньофор-
маці́йний ула́мок; в. пото́к внутрішньо-
формаці́йний поті́к; в. слой внутрішньо-
формаці́йний шар  

внутрича́шечный внутрішньочашкови́й 
внутрише́льфовый внутрішньоше́льфовий 
вогани́т вогані́т, -ту 
вогези́т вогези́т, -ту 
во́гнуто-вы́пуклый уві́гну́то-опу́клий, 

уві́гну́то-ви́пуклий; в.-в-лая ра́ковина 
уві́гну́то-опу́кла (уві́гну́то-ви́пукла) чере-
па́шка (му́шля, скойка); в.-в-лая 
слои́стость (слоева́тость) уві́гну́то-
опу́кла (уві́гну́то-ви́пукла) шарува́тість  

во́гнутость уві́гнутість, -тості, т. -тістю 
во́гнутый уві́гну́тий; в-тая депре́ссия 

уві́гну́та депре́сія; в-тая о́бласть уві́гну́та 
діля́нка; в-тая равни́на уві́гну́та рівни́на; 
в-тая скла́дка уві́гну́та скла́дка; в-тая 
слои́стость (слоева́тость) уві́гну́та шару-
ва́тість; в. бе́рег уві́гну́тий бе́рег; в. изло́м 
уві́гну́тий злам (злом); в. склон уві́гну́тий 
схил 

вогну́ть увігну́ти, -ну́, -не́ш, -не́  
вода́ вода́, -ди́, мн. во́ди, вод; абра-

зи́вная в. абрази́вна вода́; абсорбцио́нная в. 
абсорбці́йна (вбірна́) вода́; автохто́нная в. 
автохто́нна вода́; агресси́вная в. агре-
си́вна вода́; адсорби́рованная в. адсор-

бо́вана вода́; адсорбцио́нная в. адсорб-
ці́йна вода; азона́льная в. азона́льна вода́; 
азо́тная в. азо́тна вода́; азо́тно-
углеки́слая в. азотно-вуглеки́сла вода́; 
аммиа́чная в. аміа́чна (аміа́кова) вода́; 
артезиа́нская в. артезіа́нська вода́; атмо-
сфе́рная в. атмосфе́рна вода́; бари́товая в. 
бари́това вода́; бикарбона́тная же-
ле́зистая вода́ бікарбона́тна залі́зиста 
вода́; боло́тная в. боло́тна вода́; 
бро́мистая в. бро́миста вода́; бро́мная в. 
бро́мна вода́; вадо́зная в. вадо́зна вода́; 
ве́рхняя в. ве́рхня вода́; верхова́я в. вер-
хова́ вода́; вися́чая в. вися́ча вода́; 
вну́тренние в-ды вну́трішні во́ди; 
внутримерзло́тные в-ды внутрішньомерз-
ло́тні во́ди; внутрипо́ровая в. внутрішньо-
по́рова вода́; внутрисолева́я в. внутрішньо-
сольова́ вода́; в. твёрдых колло́идов вода́ 
тверди́х коло́їдів; в-ды седимента́ции во́ди 
седимента́ції; возвра́тная в. поворо́тна 
(зворо́тна) вода́; возобновлённая в. від-
но́влена (поно́влена) вода́; возрождённая 
в. відро́джена (відно́влена) вода́; восхо-
дя́щая в. висхідна́ вода́; вре́менная в. 
тимчасо́ва вода́; втори́чная в. втори́нна 
вода́; вулкани́ческая в. вулкані́чна вода́; 
высо́кая в. висо́ка вода́; газиро́ванная в. 
газо́вана вода́; газонапо́рная в. газона-
пі́рна́ вода́; гигроскопи́ческая в. гігро-
скопі́чна вода́; гидра́тная в. гідра́тна во-
да́; гидрокси́льная в. гідрокси́льна вода́; 
глуби́нная в. глиби́нна вода́; глубо́кая в. 
глибо́ка вода́; гравитацио́нная в. гравіта-
ці́йна вода́; грунтова́я в. ґрунтова́ вода́; 
дегенери́рованная в. дегенеро́вана вода́; 
дегидратацио́нная в. дегідратаці́йна во-
да́; диссоции́рованная в. дисоційо́вана 
вода́; дистилли́рованная в. дистильо́вана 
вода́; диффу́зная в. дифу́зна вода́; дожде-
ва́я в. дощова́ вода́; доли́нная в. доли́нна 
вода́; до́нная в. до́нна вода́; дрена́жная в. 
дрена́жна вода́; желе́зистая в. залі́зиста 
вода́; жёсткая в. жорстка́ вода́; жи́льная в. 
жи́льна вода́; зако́нтурная в. зако́нтурна 
вода́; закры́тая в. закри́та вода́; за́пертая в. 
закри́та вода́; запру́женная в. зага́чена 
вода́; зона́льная в. зона́льна вода́; 
избы́точная в. надли́шкова (надмі́рна, 
за́йва) вода́; известко́вая в. вапня́на вода́; 
изменённая в. змі́нена вода́; и́ловая в. 
му́лова вода́; интерна́льная в. інтерна́льна 
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вода́; интерстицио́нная в. інтерстиці́йна 
вода́; инфильтрацио́нная в. інфільтра-
ці́йна вода́; ископа́емая в. викопна́ вода́; 
каверно́зная в. каверно́зна вода́; 
ка́льциевая в. ка́льцієва вода́; капельно-
жи́дкая в. краплиннорідка́ вода́; ка-
пилля́рная в. капіля́рна вода́; карбо-
на́тная в. карбона́тна вода́; ка́рстовая в. 
ка́рстова вода́; карье́рная в. кар'є́рна во-
да́; катиони́рованные в-ды катіоно́вані 
во́ди; ки́слая в. ки́сла вода́; кислоро́дная в. 
кисне́ва вода́; кисло́тная в. кисло́тна во-
да́; конденсацио́нная в. конденсаці́йна 
вода́; конституцио́нная в. конституці́йна 
вода́; ко́нтурная в. ко́нтурна вода́; корро-
ди́рующая в. кородува́льна вода́; краева́я в. 
крайова́ вода́; кремни́стая в. крем'яни́ста 
(кремени́ста) вода́; криогали́нная в. кріо-
галі́нна вода́; криоге́нные в-ды кріоге́нні 
во́ди; кристаллизацио́нная в. кристаліза-
ці́йна вода́; ли́вневая в. зли́вова вода́; 
ли́тиевая в. лі́тієва вода́; литосфе́рная в. 
літосфе́рна вода́; магмати́ческая в. маг-
мати́чна вода́; магматоге́нные в-ды маг-
матоге́нні во́ди; ма́лая в. мала́ вода́; мар-
циа́льные в-ды марціа́льні во́ди; межме-
рзло́тная в. міжмерзло́тна вода́; межпла-
стова́я в. міжпластова́ (міжшарова́) вода́; 
межплоскостна́я в. міжплощи́нна вода́; 
межслоева́я в. міжшарова́ (міжпластова́) 
вода́; межсолевы́е в-ды міжсольові́ во́ди; 
ме́лкая в. мілка́ вода́; метаморфи-
зо́ванная в. метаморфізо́вана вода́; мета-
морфоге́нные в-ды метаморфоге́нні во́ди; 
метео́рная в. метео́рна вода́; минерали-
зо́ванная в. мінералізо́вана вода́; мине-
ра́льная в. мінера́льна вода́; молеку-
ля́рная в. молекуля́рна вода́; морска́я в. 
морська́ вода́; мя́гкая в. м'яка́ вода́; над-
мерзло́тная в. надмерзло́тна вода́; надсо-
левы́е в-ды надсольові́ во́ди; напо́рная в. 
напі́рна́ вода́; насы́щенная в. наси́чена 
вода́; несвя́занная в. незв'я́зана вода́; не-
су́щая в. несу́ча (носі́йна) вода́; нефтяна́я в. 
на́фто́ва вода́; ни́жняя в. ни́жня вода́; 
ни́зкая в. низька́ вода́; нисходя́щая в. 
низхідна́ (спадна́) вода́; опалесци́рующая в. 
опалесціюва́льна (опалесцію́юча, опалес-
це́нтна) вода́; осе́вшая в. осі́ла вода́; ос-
новна́я в. основна́ вода́; откры́тая в. від-
кри́та вода́; па́водковая в. па́водко́ва 
(прибутна́) вода́; палюстра́льные в-ды 

палюстра́льні во́ди; пендуля́рная в. пен-
дуля́рна вода́; перви́чная в. перви́нна 
вода́; первозда́нная в. первозда́нна 
(пе́рві́сна) вода́; перелива́ющаяся в. пере-
ливна́ вода́; переохлаждённая в. переохо-
ло́джена вода́; питьева́я в. питна́ вода́; пла-
стова́я в. пластова́ вода́; плёночная в. 
плі́вкова вода́; плутони́ческая в. плуто-
ніч́на (глиби́нна) вода́; пове́рхностная в. 
поверхне́ва вода́; поглощённая в. по-
гли́нута (уві́брана) вода́; погребённая в. 
похо́вана вода́; подве́шенная в. підві́шена 
вода́; подзе́мная в. підзе́мна вода́; под-
ки́сленная (подкислённая) в. підки́слена 
вода́; подледнико́вая в. підльодовико́ва 
вода́; подмерзло́тная в. підмерзло́тна 
вода́; подо́швенная в. підошо́вна вода́; 
подпо́чвенная в. підґрунтова́ вода́; под-
руслова́я в. підруслова́ вода́; по́лая в. 
весня́на́ вода́; полувися́чая в. напіввися́ча 
вода́; по́ровая в. по́рова вода́; посто-
ро́нняя в. сторо́ння вода́; постоя́нная в. 
пості́йна вода́; по́чвенная в. ґрунтова́ 
вода́; пре́сная в. прі́сна вода́; приро́дная в. 
приро́дна вода́; промежу́точная в. про-
мі́жна вода́; промывна́я в. промивна́ во-
да́; промы́шленная в. промисло́ва вода́; 
проса́чивающаяся в. просо́чувальна во-
да́; прото́чная в. прото́чна (теку́ча, біжна́) 
вода́; радиоакти́вная в. радіоакти́вна 
вода́; разъеда́ющая в. роз'їдна́ вода́;  
расхо́дуемая в. спожи́вана вода́; рели́к-
товая в. релі́ктова вода́; ресурге́нтная в. 
ресурге́нтна вода́; роднико́вая в. дже-
ре́льна вода́; руднико́вая (рудни́чная) в. 
руднико́ва вода́; рыхлосвя́занная в. рих-
лозв'я́зана вода́; самоистека́ющая в. са-
мовитічна́ вода́; свобо́дная в. ві́льна вода́; 
свя́занная в. зв'я́зана вода́; седименто-
ге́нные в-ды седиментоге́нні во́ди; се-
зо́нная в. сезо́нна вода́; серни́стая в. сір-
чи́ста вода́; сероводоро́дная в. сірковод-
не́ва вода́; слабосвя́занная в. слабко-
зв'я́зана вода́; сме́шанные в-ды змі́шані 
во́ди; солёная в. соло́на вода́; солоно-
ва́тая в. солонува́та вода́; сольфата́рная в. 
сольфата́рна вода́; соляна́я в. соляна́ вода́; 
со́почная в. со́пкова вода́; стека́ющая в. 
стічна́ вода́; сто́чная в. стічна́ вода́; 
стоя́чая в. стоя́ча вода́; сульфа́тная в. суль-
фа́тна вода́; сульфа́тно-бикарбона́тная в. 
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сульфа́тно-бікарбона́тна вода́; сульфа́тно-
гидрокарбона́тная в. сульфа́тно-гідро-
карбона́тна вода́; сульфа́тно-ма́гниевая в. 
сульфа́тно-ма́гнієва вода́; сульфа́тно-
хлори́дная в. сульфа́тно-хлори́дна вода́; 
та́лая в. розта́ла (та́ла) вода́; теку́щая в. 
змі́нна вода́; терма́льная в. терма́льна во-
да́; техни́ческая в. техні́чна вода́; тор-
фяна́я в. торф'яна́ вода́; тре́щинная в. 
трі́щинна вода́; ту́ндровые в-ды ту́ндрові 
во́ди; тяжёлая в. важка́ вода́; углеки́слая 
минера́льная в. вуглеки́сла мінера́льна 
вода́; угловы́е в-ды кутові́ води́; 
уде́рживаемая в. утри́мувана вода́; ухо-
дя́щая в. витічна́ вода́; фильтрацио́нная в. 
фільтраці́йна вода́; флюацио́нная по-
дзе́мная в. флюаці́йна підзе́мна вода́; 
фреати́ческая в. фреати́чна вода́; фуни-
куля́рная в. фунікуля́рна вода́; хло-
ри́дная в. хлори́дна вода́; хло́рная в. 
хло́рна вода́; хозя́йственно-питьевы́е в-ды 
господа́рсько-питні́ во́ди; цеоли́тная в.  
цеолі́тна вода́; циркули́рующая в. цирку-
лю́юча вода́; чу́ждая в. чужа́ (сторо́ння) 
вода́; ша́хтная в. ша́хтна вода́; шла́мовая в. 
шла́мова вода́; щелочна́я в. лу́жна вода́; 
ювени́льная в. ювені́льна вода́ 

водани́т водані́т, -ту 
воджини́т воджині́т, -ту 
во́динский во́динський; в-кие слои́ 

во́динські шари́ 
во́дно-га́зовый во́дно-га́зовий 
во́дно-земно́й во́дно-земни́й 
во́дно-колло́идный во́дно-коло́їдний 
во́дно-леднико́вый во́дно-льодовико́вий; 

в.-л-вая равни́на во́дно-льодовико́ва рів-
ни́на; в.-л-вые отложе́ния во́дно-льодови-
ко́ві ві́дклади 

во́дно-сосу́дистый во́дно-суди́нний 
во́дно-теплово́й во́дно-теплови́й; в.-т-ва́я 

мелиора́ция во́дно-теплова́ меліора́ція 
во́дно-шла́мовый во́дно-шла́мовий;  

в.-ш-вое хозя́йство во́дно-шла́мове гос-
пода́рство 

во́дно-эрозио́нный во́дно-ерозі́йний;  
в.-э. ландша́фт во́дно-ерозі́йний ландша́фт 

во́дный во́дний; в-ная вы́тяжка во́дна 
ви́тяжка; в-ная жи́ла во́дна жи́ла; в-ная 
кремнеки́слая медь во́дна кремнеки́сла 
мідь; в-ная макрофло́ра во́дна макро-
фло́ра; в-ная мигра́ция во́дна мігра́ція;  
в-ный окси́д во́дний окси́д; в-ная по-

ве́рхность во́дна пове́рхня; в-ная рас-
ти́тельность во́дна росли́нність; в-ная 
среда́ во́дне середо́вище; в-ное законо-
да́тельство во́дне законода́вство; в-ное 
зе́ркало во́дне дзе́ркало; в-ное про-
стра́нство во́дний про́стір; в-ные оса́дки 
во́дні оса́дки; в-ные отложе́ния во́дні 
ві́дклади; в-ные ресу́рсы во́дні ресу́рси; 
в-ные сво́йства го́рных поро́д во́дні вла-
сти́вості гірськи́х порі́д; в. арсена́т во́дний 
арсена́т; в. бала́нс во́дний бала́нс; в. ка-
да́стр во́дний када́стр; в. карбона́т 
во́дний карбона́т; в. мышьяко́вистый 
цинк во́дний арсенува́тий цинк; в. объе́кт 
во́дний об'є́кт; в. путь во́дний шлях; 
в. раство́р во́дний ро́зчин; в. силика́т 
во́дний силіка́т; в. туф во́дний туф; 
в. фосфа́т во́дний фосфа́т; в. хлорони-
тра́т во́дний хлоронітра́т; гла́вный в. 
пото́к головни́й (основни́й) во́дний поті́к; 
норма́льный в. сульфа́т норма́льний 
во́дний сульфа́т; основно́й в. сульфа́т 
основни́й во́дний сульфа́т 

водобо́й водобій́, -бо́ю, т. -бо́єм 
водоворо́т вир, -ру 
водоворо́тный вирови́й; в-ное дви-

же́ние вирови́й рух 
водога́зовый водога́зовий; в-вая часть 

за́лежи водога́зова части́на по́кладу; в. кон-
та́кт водога́зовий конта́кт 

водозаводно́й водозаводни́й; в-на́я ка-
на́ва водозаводна́ кана́ва 

водозащи́та водоза́хист, -ту 
водозащи́тный водозахисни́й; в. зонт 

водозахисни́й зонт 
водо́зный водо́зний; в. исто́чник во-

до́зне джерело́ 
водоём водо́ймище, -ща, т. -щем, водо́йма, 

-ми; вну́тренний в. вну́трішнє водо́ймище 
(вну́трішня водо́йма); в. оседа́ния во-
до́ймище (водо́йма) осіда́ння; вре́менный в. 
тимчасо́ве водо́ймище (тимчасо́ва водо́йма); 
грунтово́й в. ґрунтове́ водо́ймище (ґрун-
това́ водо́йма); гумифици́рованный в. 
гуміфіко́ване водо́ймище (гуміфіко́вана 
водо́йма); дистро́фный в. дистро́фне во-
до́ймище (дистро́фна водо́йма); есте́ствен-
ный в. приро́дне водо́ймище (приро́дна 
водойма); запру́дный в. зага́тне во-
до́ймище (зага́тна водо́йма); засто́йный в. 
засті́йне водо́ймище (засті́йна водо́йма); 
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иску́сственный в. шту́чне водо́ймище 
(шту́чна водо́йма); континента́льный в. 
континента́льне водо́ймище (континен-
та́льна водо́йма); кратковре́менный в. 
короткоча́сне водо́ймище (короткоча́сна 
водо́йма); мезосапро́бный в. мезосап-
ро́бне водо́ймище (мезосапро́бна во-
до́йма); мезотро́фный в. мезотро́фне во-
до́ймище (мезотро́фна водо́йма); олигоса-
про́бный в. олігосапро́бне водо́ймище 
(олігосапро́бна водо́йма); олиготро́фный в. 
оліготро́фне водо́ймище (оліготро́фна во-
до́йма); перемежа́ющийся в. перемі́жне 
водо́ймище (перемі́жна водо́йма); пи-
та́емый в. жи́влене водо́ймище (жи́влена 
водо́йма); подзе́мный в. підзе́мне во-
до́ймище (підзе́мна водо́йма); полисап-
ро́бный в. полісапро́бне водо́ймище  
(полісапро́бна водо́йма); постоя́нный в. 
пості́йне водо́ймище (пості́йна водо́йма); 
рекреацио́нный в. рекреаці́йне водо́й-
мище (рекреаці́йна водо́йма); сто́чный в. 
стічне́ водо́ймище (стічна́ водо́йма); углуб-
лённый в. загли́блене (погли́блене) во-
до́ймище (загли́блена [погли́блена] во-
до́йма); эвтро́фный в. евтро́фне водо́ймище  
(евтро́фна водо́йма) 

водоёмкость водоє́мність, -ності, т. -ністю, 
водомі́сткість, -кості, т. -кістю 

водокра́совые сущ., мн. водокра́сові, -вих 
водола́зный водола́зний; в-ные рабо́ты 

водола́зні робо́ти 
водоло́м водоло́м, -ма 
водоме́р водомі́р, -ра 
водоме́рный водомі́рний; в. кран водо-

мі́рний кран 
водонапо́лненный водонапо́внений;  

в-ные взры́вчатые вещества́ (ВВ) водо-
напо́внені вибухо́ві речови́ни (ВР) 

водонапо́рный водонапі́рни́й; в-ный 
режи́м водонапі́рни́й режи́м; в. резервуа́р 
водонапі́рни́й резервуа́р 

водонасыще́ние водонаси́чення, (неоконч. д. 
– ещё) водонаси́чування 

водонасы́щенность водонаси́ченість,  
-ності, т. -ністю 

водонасы́щенный водонаси́чений; в-ная 
поро́да водонаси́чена поро́да 

водонепроница́емость водонепрони́кність, 
-ності, т. -ністю 

водонепроница́емый водонепрони́кни́й; 
в-мая крепь водонепрони́кне́ крі́плення; 

в-мая поро́да водонепрони́кна́ поро́да; 
в. бето́н водонепрони́кни́й бето́н; в. основ-
но́й вене́ц водонепрони́кни́й основни́й віне́ць 

водонефтяно́й водона́фто́вий; в-на́я часть 
за́лежи водона́фто́ва части́на по́кладу; 
в. конта́кт водона́фто́вий конта́кт 

водони́т водоні́т, -ту 
водоно́сный водоно́сний; в-ная поро́да 

водоно́сна поро́да; в-ная посте́ль водо-
но́сна по́стіль; в-ная по́чва водоно́сний 
ґрунт; в-ная се́рия водоно́сна се́рія; в-ная 
систе́ма водоно́сна систе́ма; в-ная тре́щина 
водоно́сна трі́щина; в-ная форма́ция водо-
но́сна форма́ція; в-ные отложе́ния водо-
но́сні ві́дклади; в. горизо́нт водоно́сний 
горизо́нт; в. грунт водоно́сний ґрунт; 
в. ко́мплекс водоно́сний ко́мплекс; в. песо́к 
водоно́сний пісо́к; в. пласт водоно́сний 
пласт; в. слой водоно́сний шар; в. та́лик 
водоно́сний та́лик; ограни́чивающий в. 
слой обме́жувальний водоно́сний шар 

водообеспече́ние водозабезпе́чення 
водооби́льность (пород) багатово́дність, 

-ності, т. -ністю 
водообме́н водоо́бмін, -ну 
водоотво́дный водовідві́дни́й; в-ная ка-

на́ва водовідві́дна́ кана́ва; в. штрек водо-
відвід́ни́й штрек 

водоотда́ча водовідда́ча, -чі, т. -чею; 
уде́льная в. пито́ма водовідда́ча 

водоотдели́тель водовідді́льник, -ка 
водоотли́в водовідли́в, -ву; карье́рный в. 

кар'є́рний водовідли́в 
водоотливно́й, водоотли́вный водовід-

ли́вни́й; в-на́я (в-ная) кана́ва водовід-
ли́вна́ кана́ва; в-ная (в-на́я) ша́хта водо-
відли́вна́ ша́хта; в-ная (в-на́я) што́льня 
водовідли́вна́ што́льня 

водоотта́лкивающий водовідшто́вху-
вальний 

водоохра́нный водоохоро́нний; в-ная 
зо́на водоохоро́нна зо́на 

водоочистно́й водоочисни́й; в-на́я 
ста́нция водоочисна́ ста́нція 

водопа́д водоспа́д, -ду; в. каре́льского 
ти́па водоспа́д каре́льського ти́пу; в. кас-
ка́дного ти́па водоспа́д каска́дного ти́пу; 
замёрзший в. заме́рзлий водоспа́д; ис-
че́знувший в. зни́клий водоспа́д; отсту-
па́ющий в. відступа́льний (відступни́й) 
водоспа́д; уга́сший в. зга́слий (зага́слий, 
пога́слий) водоспа́д 
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водопла́вающий водопливу́чий, водо-
пливки́й, водоплавни́й; в-щая за́лежь 
водопливу́чий (водопливки́й, водоплав-
ни́й) по́клад; в-щее расте́ние водопливу́ча 
(водопливка́, водоплавна́) росли́на 

водопоглоти́тели мн. водовбирачі́, -чі́в 
водопоглоща́ющий водовбирни́й 
водопоглоще́ние водовбира́ння; в. ка́мня 

водовбира́ння ка́меню 
водоподгото́вка водопідгото́вка, -ки, 

д. и п. -вці, р. мн. -вок 
водопо́льзование водокористува́ння 
водопониже́ние водозни́ження 
водопотребле́ние водоспожива́ння 
водоприёмный водоприйма́льний; 

в. коло́дец водоприйма́льний коло́дязь 
водоприто́к водоприпли́в, -ву 
водопрово́д водогі́н, -го́ну, водопрові́д,  

-во́ду; пожа́рный в. поже́жний водогі́н 
(водопрові́д) 

водопроводи́мость водопрові́дність, -ності, 
т. -ністю 

водопроводя́щий водопрові́дни́й; в-щая 
ткань водопрові́дна́ ткани́на 

водопроница́емость водопрони́кність,  
-ності, т. -ністю 

водопроница́емый водопроникни́й; 
в. пласт водопроникни́й пласт 

водопро́чность водомі́цність, -ності, т.  
-ністю 

водоразде́л вододі́л, -лу; в. напо́рных вод 
вододі́л напі́рни́х вод; в. пове́рхностных 
вод вододі́л поверхне́вих вод; в. подзе́мных 
вод вододі́л підзе́мних вод; вы́раженный в. 
ви́ражений вододі́л; грунтово́й в. ґрунтови́й 
вододі́л; доли́нный в. доли́нний вододі́л; 
дрени́рующий в. дренува́льний вододі́л; 
консекве́нтный в. консекве́нтний вододі́л; 
непостоя́нный в. непості́йний вододі́л;  
нерасчленённый в. нерозчлено́ваний водо-
ді́л; пове́рхностный в. поверхне́вий водо-
ді́л; подзе́мный в. підзе́мний вододі́л; про-
до́льный в. поздо́вжній (подо́вжній) водо-
ді́л; сокраща́ющийся в. скоро́чувальний 
(скоро́чуваний) вододі́л 

водоразде́льный вододі́льний; в-ное 
простра́нство вододі́льний про́стір; 
в. хребе́т вододі́льний хребе́т 

водораспредели́тель водорозподі́льник, -ка 
водораспыли́тельный водорозпи́лю-

вальний; в-ная заве́са водорозпи́лювальна 
заві́са (засло́на) 

водоре́з водоріз́, -за 
водоро́д во́день, -дню; серни́стый в.  

сірчи́стий во́день 
водоро́дистый водне́вий; в-тое соеди-

не́ние водне́ва сполу́ка 
водоро́дный водне́вий; в-ная связь вод-

не́вий зв'язо́к; в. показа́тель водне́вий 
пока́зник; в. тип водне́вий тип 

во́дорослевый во́доростевий; в-вая 
лепёшка во́доростевий корж (ко́ржик); 
в. би́тум во́доростевий бі́тум; в. доломи́т 
во́доростевий доломі́т; в. желва́к во́дорос-
теве жо́вно; в. известня́к во́доростевий вап-
ня́к; в. мацера́л во́доростевий мацера́л; 
в. микрокомпоне́нт во́доростевий мікро-
компоне́нт; в. планкто́н во́доростевий  
планкто́н; в. риф во́доростевий риф; в. торф 
во́доростевий торф; в. у́голь во́доростеве 
ву́гі́лля; в. фитопланкто́н во́доростевий 
фітопланкто́н 

во́доросли мн. во́дорості, -тей; багря́ные в. 
багря́ні во́дорості; бенти́ческие в. бенти́чні 
во́дорості; бу́рые в. бу́рі во́дорості; дази-
кла́диевые в. дазикла́дієві во́дорості; 
диато́мовые в. діато́мові во́дорості; 
жгу́тиковые в. джгу́тикові во́дорості; 
зелёные в. зеле́ні во́дорості; золоти́стые в. 
золоти́сті во́дорості; известко́вые в. вап-
ни́сті во́дорості; колониа́льные в. коло-
ніа́льні во́дорості; комменса́льные в. 
коменса́льні во́дорості; коралли́новые в. 
коралі́нові во́дорості; кра́сные в. черво́ні 
во́дорості; кремнёвые в. кремін́ні  
(крем'яні́) во́дорості; морски́е в. морські́ 
во́дорості; обвола́кивающие в. огорта́льні 
во́дорості; отлага́ющие в. відклада́льні 
во́дорості; прибре́жные в. узбере́жні (при-
бере́жні) во́дорості; рифообразу́ющие в. 
рифотві́рні (рифоутво́рювальні) во́дорості; 
сверля́щие в. свердлува́льні во́дорості; 
си́не-зелёные в. си́ньо-зеле́ні во́дорості; 
сифо́новые в. сифо́нові во́дорості; совре-
ме́нные в. суча́сні во́дорості; ха́ровые в. 
ха́рові во́дорості 

водосбо́рник водозбі́рник, -ка 
водосбо́рный водозбі́рний; в-ная во-

ро́нка водозбі́рна воро́нка; в-ная галере́я 
водозбі́рна галере́я; в-ная пло́щадь водо-
збі́рна пло́ща; в-ное кольцо́ водозбі́рне 
кільце́; в-ное устро́йство водозбір́ний 
при́стрій; в. бассе́йн водозбі́рний басе́йн 

водоска́т водоска́т, -ту 
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водосли́в водозли́в, -ву 
водосмягчи́тель водопом'я́кшувач, -ча, 

т. -чем 
водоснабже́ние водопостача́ння; обо-

ро́тное в. оборо́тне водопостача́ння 
водосодержа́щий водовмі́сний; в-щие 

взры́вчатые вещества́ (ВВ) водовмі́сні 
вибухо́ві речови́ни (ВР); в. минера́л водо-
вмі́сний мінера́л; в. распла́в водовмі́сний 
ро́зплав 

водоспу́ск водоспу́ск, -ку 
водосто́к водості́к, -то́ку 
водостру́йный водоструми́нний; в. на-

со́с водоструми́нний насо́с 
водото́к водоті́к, -то́ку; гла́вный в. го-

ловни́й (основни́й) водоті́к; пове́рхност-
ный в. поверхне́вий водоті́к; подзе́мный в. 
підзе́мний водоті́к; стеснённый в. 
сти́снений (сти́снутий) водоті́к 

водоуде́рживающий водоутри́мувальний 
водоупо́рный водотривки́й; в-ная гли́на 

водотривка́ гли́на; в-ная перемы́чка во-
дотривка́ переми́чка; в-ная поро́да водо-
тривка́ поро́да 

водоусто́йчивость водості́йкість, -кості, 
т. -кістю 

водоусто́йчивый водостійки́й; в-вые 
взры́вчатые вещества́ (ВВ) водостійкі́ 
вибухо́ві речови́ни (ВР) 

водохрани́лище водосхо́вище, -ща, т. -щем 
водочерпа́лка водочерпа́лка, -ки, д. и п. 

-лці, р. мн. -лок 
водяно́й водяни́й; в-на́я ба́ня водяна́ 

ба́ня; в-на́я забо́йка водяна́ га́тка (гать); 
в-на́я ли́лия водяна́ лі́лія; в-на́я мо-
ле́кула водяна́ моле́кула; в-но́е расте́ние 
водяна́ росли́на; в. ага́т водяни́й ага́т; 
в. газ водяни́й газ; в. карма́н водяна́ ки-
ше́ня (водяни́й карма́н); в. ко́нус водяни́й 
ко́нус; в. мешо́к водяни́й мішо́к; в. насо́с 
водяни́й насо́с; в. па́поротник водяна́ 
па́пороть; в. сапфи́р водяни́й сапфі́р; 
в. столб водяни́й стовп 

возбуждённый збу́джений; в-ное энер-
гети́ческое состоя́ние збу́джений енерге-
ти́чний стан 

возвра́т пове́рнення; в. криста́ллов по-
ве́рнення криста́лів; в. сква́жин по-
ве́рнення свердлови́н 

возвра́тный поворо́тний, (обратный) 
зворо́тний; в-ная вода́ поворо́тна (зво-
ро́тна) вода́; в-ное движе́ние зворо́тний 

рух; в-ные запа́сы поворо́тні запа́си; 
в. кла́пан поворо́тний (зворо́тний) кла́пан; 
в. метаморфи́зм зворо́тний метаморфі́зм 

возвраща́ющийся поверта́льний; в-щаяся 
фа́уна поверта́льна фа́уна 

возвыше́ние підви́щення; среди́нное в. 
сере́динне підви́щення 

возвы́шенность височина́, -ни́, мн.  
-чи́ни, -чи́н; пло́ская в. пло́ска височина́; 
погребённая в. похо́вана височина́; под-
во́дная в. підво́дна (субаква́льна) височи-
на́; скры́тая в. прихо́вана височина́; топо-
графи́ческая в. топографі́чна височина́; 
экструзи́вная в. екструзи́вна височина́ 

возгитофи́р возгітофі́р, -фо́ру 
возго́н, субліма́т, -ту, згін, зго́ну; бе́лый в. 

бі́лий субліма́т (згін); фумаро́ловый (фума-
ро́льный) в. фумаро́льний субліма́т (згін)  

возго́нка субліма́ція, -ції, перегі́н, -го́ну; 
подзе́мная в. підзе́мна субліма́ція 
(підзе́мний перегі́н) 

возгоня́ть[ся] сублімува́ти[ся], -му́ю,  
-му́єш, -му́є[ться], переганя́ти[ся], -ня́ю,  
-ня́єш, -ня́є[ться] 

возгора́емость займи́сть, -тості, тістю 
возгора́емый займи́стий 
возгора́ние займа́ння, загоря́ння 
возде́йствие вплив, -ву, ді́я, ді́ї; адди-

ти́вное в. адити́вний вплив (адити́вна ді́я); 
антропоге́нное в. антропоге́нний вплив 
(антропоге́нна ді́я); ветрово́е в. вітрови́й 
вплив (вітрова́ ді́я); волново́е в. хвильо-
ви́й вплив (хвильова́ ді́я); климати́ческие 
в-вия клімати́чні впли́ви; кумуляти́вное в. 
кумуляти́вний вплив (кумуляти́вна ді́я); 
синерги́ческое в. синергі́чний вплив  
(синергі́чна ді́я); уда́рное в. уда́рний 
вплив (уда́рна ді́я) 

во́здух пові́тря, защемлённый в. за-
ти́снене (зати́снуте, заще́млене) пові́тря; 
очи́щенный в. очи́щене пові́тря; по-
дзе́мный в. підзе́мне пові́тря; подпо-
ве́рхностный в. підповерхне́ве повіт́ря; 
по́чвенный в. ґрунтове́ пові́тря; реду-
ци́рованный в. редуко́ване пові́тря; 
све́жий в. сві́же пові́тря; свобо́дный в. 
ві́льне пові́тря; сухо́й в. сухе́ пові́тря; 
чи́стый в. чи́сте пові́тря 

воздухоно́сный повітроно́сний; в-ная 
ткань повітроно́сна ткани́на; в. мешо́к 
повітроно́сний мішо́к 

воздухопрово́д повітропрові́д, -во́ду 
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воздухопроница́емость повітропрони́к-
ність, -ності, т. -ністю 

воздухораспределе́ние повітророзпо́діл, -лу 
воздушнокана́тный повітрянокана́тний 
возду́шно-пе́нный пові́тря́но-пі́нний;  

в.-п. генера́тор пові́тря́но-пі́нний генера́тор 
воздушносухо́й повітряносухи́й; в-хо́е 

то́пливо повітряносухе́ па́ливо; в. препа-
ра́т повітряносухи́й препара́т 

возду́шный пові́тря́ний; взду́тый в. 
мешо́к зду́тий пові́тря́ний мішо́к; в-ная 
антиклина́ль пові́тря́на антикліна́ль;  
в-ная волна́ пові́тря́на хви́ля; в-ная гео-
логи́ческая разве́дка пові́тря́на геоло-
гі́чна ро́звідка; в-ная заве́са пові́тря́на 
заві́са (засло́на); в-ная ка́мера пові́тря́на 
ка́мера; в-ная классифика́ция пові́тря́на 
класифіка́ція; в-ная ли́ния пові́тря́на 
лі́нія; в-ная мигра́ция пові́тря́на мігра́ція; 
в-ная прово́дка пові́тря́на прово́дка;  
в-ная пу́шка пові́тря́на гарма́та; в-ная 
сеть пові́тря́на мере́жа; в-ная струя́ по-
ві́тря́ний стру́мінь; в-ная съёмка по-
ві́тря́не зніма́ння (пові́тря́на зйо́мка);  
в-ная труба́ пові́тря́на труба́; в-ное воз-
муще́ние пові́тря́не збу́рення; в-ное 
вя́жущее вещество́ пові́тря́на в'я́жуча 
(зв'я́зувальна) речовина́; в-ное демп-
фи́рование пові́тря́не демпфі́рування;  
в-ное карти́рование пові́тря́не карту-
ва́ння; в-ное охлажде́ние пові́тря́не охо-
ло́дження; в-ное седло́ пові́тря́не сідло́;  
в-ное тече́ние пові́тря́на течія́; в. арго́н 
пові́тря́ний (атмосфе́рний) арго́н; в. бу́фер 
пові́тря́ний бу́фер; в. взрыв пові́тря́ний 
ви́бух; в. компре́ссор пові́тря́ний ком-
пре́сор; в. конденса́тор пові́тря́ний кон-
денса́тор; в. ко́рень пові́тря́ний ко́рінь;  
в. кро́ссинг пові́тря́ний кро́синг; в. мешо́к 
птиц пові́тря́ний мішо́к птахі́в; в. мешо́к 
спор пові́тря́ний мішо́к спор; в. напо́р 
пові́тря́ний напі́р; в. насо́с пові́тря́ний 
насо́с; в. про́вод пові́тря́ний про́від; 
в. промежу́ток пові́тря́ний промі́жок; 
в. резервуа́р пові́тря́ний резервуа́р; в. свод 
пові́тря́не склепі́ння; в. сепаратор пові́тря́ний 
сепара́тор; в. термо́метр пові́тря́ний тер-
мо́метр; в. шлюз пові́тря́ний шлюз 

воздыма́ние (оси, складки) здима́ння 
возмо́жный можли́вий; в-ная руда́ мож-

ли́ва руда́; в. фо́кус можли́вий фо́кус 

возмуща́ющий збу́рювальний, 
збу́рливий, збурни́й; в-щая магнито-
сфе́ра збу́рювальна (збу́рлива, збурна́) 
магнітосфе́ра; в-щая ма́сса збу́рювальна 
(збу́рлива, збурна́) ма́са 

возмуще́ние збу́рення; атмосфе́рное в. 
атмосфе́рне збу́рення; возду́шное в. пові́т-
ря́не збу́рення; магни́тное в. магні́тне 
збу́рення; прили́вное в. припли́вне збу́рення; 
цикли́ческое в. циклі́чне збу́рення 

возобновле́ние відно́влення; в. приро́д-
ных ресу́рсов відно́влення (поно́влення) 
приро́дних ресу́рсів 

возобновлённый відно́влений, поно́в-
лений; в-ная вода́ відно́влена (поно́влена) 
вода́; в. сброс відно́влений (поно́влений) 
скид 

возобновля́ющийся відно́влювальний; 
в-щаяся фа́уна відно́влювальна фа́уна 

во́зраст вік, -ку; абсолю́тный в. абсо-
лю́тний вік; в. нейтро́на вік нейтро́на; 
в. по ге́лию вік за ге́лієм; в. поро́ды вік 
поро́ди; в. по свинцу́ вік за свинце́м; 
в. релье́фа вік рельє́фу; в. скла́дчатости 
вік складча́стості; геологи́ческий в. гео-
логі́чний вік; дре́вний в. да́вній вік; 
зре́лый в. зрі́лий вік; изото́пный в. ізо-
то́пний вік; минерализацио́нный в. міне-
ралізаці́йний вік; молодо́й в. молоди́й вік; 
относи́тельный геологи́ческий в. від-
но́сний геологі́чний вік; радиологи́ческий в. 
радіологі́чний вік; ха́ббловский в. 
га́бблівський вік; хронологи́ческий в. 
хронологіч́ний вік 

возраста́ющий зроста́ючий 
возрастно́й вікови́й; в-на́я 

изме́нчивость вікова́ мінли́вість; в-на́я 
после́довательность вікова́ послі-
до́вність; в-ны́е да́нные вікові́ да́ні 

возрожде́ние відро́дження, відно́влення 
возрождённый відро́джений, від-

но́влений; в-ная вода́ відро́джена (від-
но́влена) вода́; в-ная гора́ відро́джена 
(відно́влена) гора́; в-ная структу́ра від-
ро́джена (відно́влена) структу́ра; в-ное 
вещество́ відро́джена (відно́влена) речо-
вина́; в. ледни́к відро́джений (від-
но́влений) льодови́к; в. минера́л від-
ро́джений (відно́влений) мінера́л; в. раз-
ло́м відро́джений (відно́влений) розло́м 
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во́йлок повсть, -ті, т. -тю, повсти́на, -ни; 
микроли́товый в. мікроліт́ова повсть 
(повсти́на) 

войлокообра́зный повстяноподі́бний, 
повстиноподі́бний; в-ная ма́сса повстяно-
поді́бна (повстиноподі́бна) ма́са 

во́йлочный повстя́ни́й, повсти́нний;  
в-ная структу́ра повстя́на́ (повсти́нна) 
структу́ра 

вокелени́т вокелені́т, -ту 
вокели́т вокелі́т, -ту 
воклю́з воклю́з, -за 
вокси́т вокси́т, -ту 
во́лжский во́лзький; в-кие отложе́ния 

во́лзькі ві́дклади; в. я́рус во́лзький я́рус 
волкани́т волкані́т, -ту 
волкове́цкий вовкове́цький; в-кие слои́ 

вовкове́цькі шари́  
волкови́т волкові́т, -ту 
волконскои́т волконської́т, -ту 
волластони́т воластоні́т, -ту 
волластони́товый воластоні́товий; 

в. фоноли́т воластоні́товий фонолі́т 
волломи́т воломі́т, -ту 
воллонги́т волонгі́т, -ту 
воллонгони́т волонгоні́т, -ту 
волна́ хви́ля, -лі, т. -лею, р. мн. хвиль; 

акусти́ческая в. акусти́чна хви́ля; ба-
ри́ческая в. бари́чна хви́ля; бегу́щая в. 
біжу́ча хви́ля; бокова́я в. бічна́ (бокова́) 
хви́ля; больша́я в. вели́ка хви́ля; ветро-
вая в. вітрова́ хви́ля; взрывна́я в. вибу-
хо́ва хви́ля; вну́тренняя в. вну́трішня 
хви́ля; возду́шная в. пові́тря́на хви́ля; 
в. землетрясе́ния хви́ля землетру́су; в-ны 
зы́би хви́лі бриж (бри́жів); в. Ко́ши–
Пуассо́на хви́ля Ко́ші–Пуассо́на; в. Лове́ 
хви́ля Лове́; в-ны мелково́дья хви́лі міл-
ково́ддя; в-ны перемеще́ния хви́лі пере-
мі́щення; в. поме́хи хви́ля перешко́ди; 
в. прили́ва хви́ля припли́ву; в. разру-
ше́ния хви́ля руйнува́ння; в. разры́ва 
хви́ля розри́ву; в. расшире́ния хви́ля роз-
ши́рення; в. Реле́я хви́ля Реле́я; в. свя́зи 
хви́ля зв'язку́; в. сгуще́ния хви́ля 
згу́щення; в. сдви́га хви́ля зсу́ву; 
в. сжа́тия-расшире́ния хви́ля стиска́ння-
розши́рення; в. смеще́ния хви́ля 
змі́щення; в. тече́ния хви́ля течії́; встре́ч-
ная в. зустрі́чна хви́ля; втори́чная в. вто-
ри́нна хви́ля; геоантиклина́льная в. гео-
антикліна́льна хви́ля; гла́вная в. земле-

трясе́ния головна́ (основна́) хви́ля земле-
тру́су; гравитацио́нная в. гравітаці́йна 
хви́ля; двойна́я в. подві́йна хви́ля; дифра-
ги́рованная в. дифраго́вана хви́ля; зату-
ха́ющая в. згаса́льна (згаса́юча) хви́ля; 
звукова́я в. звукова́ хви́ля; земна́я в. зем-
на́ хви́ля; интерференцио́нная в. інтер-
ференці́йна хви́ля; инфракра́сная в. ін-
фрачерво́на хви́ля; ка́бельная в. ка́бельна 
хви́ля; кони́ческая в. коні́чна хви́ля; мо-
ноти́пная в. моноти́пна хви́ля; морска́я в. 
морська́ хви́ля; наступа́ющая в. насту-
па́льна хви́ля; незатуха́ющая в. (незга-
са́льна, незгаса́юча, незагаса́юча) хви́ля; 
норма́льная в. норма́льна хви́ля; обме́н-
ная в. обмі́нна хви́ля; объёмная в. 
об'є́мна хви́ля; отражённая в. відби́та 
хвиля; отражённо-преломлённая в. від-
би́то-зало́млена хви́ля; па́дающая в. спадна́ 
(па́даюча) хви́ля; перви́чная в. перви́нна 
хви́ля; переда́точная в. переда́тна (пере-
дава́льна) хви́ля; перемежа́ющаяся в.  
перемі́жна хви́ля; пластова́я в. пластова́ 
хви́ля; пло́ская в. пло́ска хви́ля; по-
ве́рхностная в. поверхне́ва хви́ля; пони́-
женная в. зни́жена хви́ля; попере́чная в. 
попере́чна хви́ля; пра́вильная в. пра́вильна 
хви́ля; преломлённая в. зало́млена хви́ля; 
преломлённо-отражённая в. зало́млено-
відби́та хви́ля; прибо́йная в. прибі́йна 
хви́ля; прили́вная в. припли́вна хви́ля; 
припове́рхностная в. приповерхне́ва хви́ля; 
продо́льная в. поздо́вжня (подо́вжня) 
хви́ля; простра́нственная в. просторо́ва 
хви́ля; пряма́я в. пряма́ хви́ля; прямо-
уго́льная в. прямоку́тна хви́ля; ра-
зре́женная в. розрі́джена хви́ля; расхо-
дя́щаяся в. розхідна́ (розбіж́на) хви́ля; 
регуля́рная в. регуля́рна хви́ля; сейс-
ми́ческая в. сейсмі́чна хви́ля; синусои-
да́льная в. синусоїда́льна хви́ля; сфе-
ри́ческая в. сфери́чна хви́ля; уда́рная в. 
уда́рна хви́ля; ультразвукова́я в. ультра-
звукова́ хви́ля; уплощённая в. спло́щена 
(сплю́щена) хви́ля; упру́гая в. пру́жна́ 
хви́ля; установи́вшаяся в. уста́лена 
хви́ля; фреати́ческая в. фреати́чна хви́ля; 
электри́ческая в. електри́чна хви́ля; элек-
тромагни́тная в. електромагні́тна хви́ля; 
элемента́рная в. елемента́рна хви́ля 

волна́-спу́тник хви́ля-супу́тник, хви́лі-
супу́тника 
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волни́н волні́н, -ну 
волнистопокро́вный хвилястопокривни́й 
волни́стость хвиля́стість, -тості, т.  

-тістю; в. пласта́ хвиля́стість пласта́ 
(ша́ру); в. по́чвы хвиля́стість ґру́нту; 
ме́лкая в. дрібна́ хвиля́стість 

волни́сто-угаса́ющий хвиля́сто-
згаса́льний, хвиля́сто-згаса́ючий, хви-
ля́сто-загаса́ючий; в.-у-щая структу́ра 
хвиля́сто-згаса́льна (хвиля́сто-згаса́юча, 
хвиля́сто-загаса́юча) структу́ра 

волни́стый хвиля́стий; в-тая ла́ва хви-
ля́ста ла́ва; в-тая ме́стность хвиля́ста 
місце́вість; в-тая равни́на хвиля́ста рів-
ни́на; в-тая скла́дка хвиля́ста скла́дка;  
в-тая слои́стость (слоева́тость) хвиля́ста 
шарува́тість; в-тая структу́ра хвиля́ста 
структу́ра; в-тая тексту́ра хвиля́ста текс-
ту́ра; в-тая тре́щина хвиля́ста трі́щина;  
в-тая фо́рма хвиля́ста фо́рма; в-тое дви-
же́ние хвиля́стий рух; в-тое погаса́ние 
хвиля́сте погаса́ння (згаса́ння); в. клива́ж 
хвиля́стий кліва́ж; в. лист хвиля́стий лист; 
в. пласт хвиля́стий пласт (хвиля́стий 
шар); в. релье́ф хвиля́стий рельє́ф 

волнова́хский волнова́ський; в-кая 
сви́та волнова́ська сві́та 

волново́д хвилеві́д, -во́ду 
волново́дный хвилево́дний; в. слой 

хвилево́дний шар  
волново́й хвильови́й; в-ва́я гипо́теза 

хвильова́ гіпо́теза; в-ва́я пове́рхность 
хвильова́ пове́рхня; в-ва́я рябь хвильові́ 
бри́жі; в-ва́я структу́ра хвильова́ струк-
ту́ра; в-во́е возде́йствие хвильови́й вплив 
(хвильова́ ді́я); в-во́е выра́внивание хви-
льове́ вирі́внювання; в-во́е сопротив-
ле́ние хвильови́й о́пір; в-во́е тече́ние хви-
льова́ течія́; в-во́е число́ хвильове́ число́; 
в. карота́ж хвильови́й карота́ж; в. элек-
тромагни́тный импеда́нс хвильови́й елек-
тромагні́тний імпеда́нс; в-вы́е колеба́ния 
хвильові́ колива́ння 

волно́граф хвилегра́ф, -фа 
волноиска́тель хвилешука́ч, -ча́, т. -че́м 
волноло́м хвилело́м, -му 
волноме́р хвилемі́р, -ра; ла́мповый в. 

ла́мповий хвилемір́ 
волнометри́ческий хвилеметри́чний;  

в. ме́тод хвилеметри́чний ме́тод 
волнообра́зный хвилеподі́бний; в-ная 

неро́вность хвилеподі́бна нері́вність;  

в-ная слои́стость (слоева́тость) хвилепо-
ді́бна шарува́тість; в-ное движе́ние хви-
леподі́бний рух; в-ное наслое́ние хвиле-
поді́бне нашарува́ння  

волноприбо́йный хвилеприбі́йний; в-ная 
ни́ша хвилеприбі́йна ні́ша; в-ная плат-
фо́рма хвилеприбі́йна платфо́рма; в-ная 
рябь хвилеприбі́йні бри́жі; в-ная терра́са 
хвилеприбі́йна тера́са; в. бе́рег хвилепри-
бі́йний бе́рег; в. жёлоб хвилеприбі́йний 
жо́лоб; в. знак хвилеприбі́йний знак; 
в. усту́п хвилеприбі́йний усту́п 

волноуказа́тель хвилепока́жчик, -ка 
волну́ющийся хви́льний; в-щаяся 

жи́дкость хви́льна рідина́ 
во́лок во́лок, -ка 
волокни́сто-зерни́стый волокни́сто-

зерни́стий, волокнува́то-зерни́стий;  
в.-з-тая структу́ра волокни́сто-зерни́ста 
(волокнува́то-зерни́ста) структу́ра 

волокни́сто-линзови́дный волокни́сто-
лінзоподі́бний, волокнува́то-лінзоподі́бний; 
в.-л-ная тексту́ра волокни́сто-лінзоподі́бна 
(волокнува́то-лінзоподі́бна) тексту́ра 

волокни́сто-лучи́стый волокни́сто-
промени́стий, волокнува́то-промени́стий; 
в.-л-тая структу́ра волокни́сто-
промени́ста (волокнува́то-промени́ста) 
структу́ра 

волокни́сто-пе́ристый волокни́сто-
пери́стий, волокнува́то-пери́стий 

волокни́сто-по́ристый волокни́сто-
по́ристий, волокнува́то-по́ристий 

волокни́сто-се́тчатый волокни́сто-
сітча́стий, волокни́сто-сітча́тий, волокну-
ва́то-сітча́стий, волокнува́то-сітча́тий 

волокни́стый волокни́стий, волокну-
ва́тий; в-тая жи́ла волокни́ста (волокну-
ва́та) жи́ла; в-тая листова́тость волок-
ни́ста (волокнува́та) листува́тість; в-тая 
поро́да волокни́ста (волокнува́та) поро́да; 
в-тая руда́ волокни́ста (волокнува́та) руда́; 
в-тая структу́ра волокни́ста (волокнува́та) 
структу́ра; в-тая суглини́стая по́чва волок-
ни́стий (волокнува́тий) сугли́нний (су-
гли́нистий) ґрунт; в. агрега́т волокни́стий 
(волокнува́тий) агрега́т; в. гипс волокни́стий 
(волокнува́тий) гіпс; в. джемсони́т волок-
ни́стий джемсоні́т; в. змееви́к волокни́стий 
(волокнува́тий) змійови́к; в. изло́м волок-
ни́стий (волокнува́тий) злам (злом); в. каль-
ци́т волокни́стий (волокнува́тий) кальци́т; 
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в. клива́ж волокни́стий (волокнува́тий) 
кліва́ж; в. колчеда́н волокни́стий (волок-
нува́тий) колчеда́н; в. лигни́т волок-
ни́стий (волокнува́тий) лігні́т; в. лист во-
локни́стий (волокнува́тий) лист; в. мала-
хи́т волокни́стий (волокнува́тий) малахі́т; 
в. материа́л волокни́стий (волокнува́тий) 
матеріа́л; в. микрокриста́лл волокни́стий 
(волокнува́тий) мікрокриста́л; в. о́блик 
волокни́стий (волокнува́тий) ви́гляд; 
в. озокери́т волокни́стий (волокнува́тий) 
озокери́т; в. оливени́т волокни́стий (волок-
нува́тий) олівені́т; в. палагони́т волок-
ни́стий (волокнува́тий) палагоні́т; в. пер-
ти́т волокни́стий (волокнува́тий) перти́т; 
в. рибеки́т волокни́стий (волокнува́тий) 
рибекі́т; в. сепиоли́т волокни́стий (волок-
нува́тий) сепіолі́т; в. серпенти́н волок-
ни́стий (волокнува́тий) серпенти́н; 
в. сла́нец волокни́стий (волокнува́тий) 
сла́нець; в. сфероли́т волокни́стий (волок-
нува́тий) сферолі́т; в. тальк волокни́стий 
(волокнува́тий) тальк; в. томсони́т волок-
ни́стий (волокнува́тий) томсоні́т; в. торф 
волокни́стий (волокнува́тий) торф; в. у́голь 
волокни́сте (волокнува́те) ву́гі́лля; в. флюо-
ри́т волокни́стий (волокнува́тий) флюори́т; 
в. целести́н волокни́стий (волокнува́тий) 
целести́н; в. цеоли́т волокни́стий (волокну-
ва́тий) цеолі́т; в. шлак волокни́стий (волок-
нува́тий) шлак 

волокно́ волокно́, -на́, мн. -ло́кна,  
-ло́кон; асбе́стовое трёпаное (фильтро-
ва́льное, чёсаное) в. азбе́стове ті́пане 
(фільтрува́льне, че́сане) волокно́; ба-
за́льтовое в. база́льтове волокно́; в. дре-
веси́ны волокно́ деревини́; гелифи-
ци́рованное в. геліфіко́ване волокно́; 
кле́точное в. кліти́нне волокно́; полудре-
веси́нное в. напівдереви́нне волокно́; 
трикли́нное в. триклі́нне волокно́ 

волоко́нце волоко́нце, -ця, т. -цем, мн.  
-нця, -нець, (единичное – ещё) волокни́нка, 
-ки, д. и п. -нці, р. мн. -нок 

волоси́стый волосяни́стий; в-тые ла-
пи́лли волосяни́сті лапі́лі; в. кварц волося-
ни́стий кварц; в. обсидиа́н волосяни́стий 
обсидіа́н; в. пири́т волосяни́стий піри́т 

волосно́й (о трещине) волосни́й, воло-
сяни́й; в-на́я тре́щина волосна́ трі́щина; 
в-но́е подня́тие волосяне́ підняття́; в. ку-
при́т волосяни́й купри́т 

воло́сность воло́сність, -ності, т. -ністю 
волосови́дный, волосообра́зный воло-

соподі́бний; в. вы́рост волосоподі́бний 
ви́ріст (на́ріст) 

волосо́к волосо́к, -ска́; Вене́рин в.  
Вене́рин волосо́к; пла́вательный в. 
пла́вальний волосо́к; термина́льный в. 
терміна́льний волосо́к 

волосоно́сный волосоно́сний; в. слой 
волосоно́сний шар  

волосяно́й волосяни́й; в-но́е притя-
же́ние волосяне́ притяга́ння 

волоче́ние (проволоки) волочі́ння;  
горя́чее в. гаря́че волочі́ння; холо́дное в. 
холо́дне волочі́ння 

волочи́ть волочи́ти, -лочу́, -ло́чиш, во-
локти́, -лочу́, -лоче́ш 

во́лховский во́лховський; в-кие слои́ 
во́лховські шари́  

волчеворо́тский вовчоворі́тський; в-кие 
слои́ вовчоворі́тські шари́  

волче́ц вовчо́к; желе́зный волче́ц за-
лі́зний вовчо́к 

во́лчий во́вчий; в-чья пе́на во́вча пі́на 
волше́бный чарівни́й; в. ка́мень чарів-

ни́й ка́мінь 
волыни́т волині́т, -ту 
волы́но-подо́льский воли́но-поді́льський; 

В.-П-кая плита́ Воли́но-Поді́льська плита́ 
волы́нский воли́нський; в-кая гру́ппа 

воли́нська гру́па; в-кая се́рия воли́нська 
се́рія; в-кие слои́ воли́нські шари́; в. я́рус 
воли́нський я́рус 

вольво́кс вольво́кс, -са 
вольтаи́т вольтаї́т, -ту 
вольтамперме́тр вольтамперме́тр, -ра; 

ла́мповый в. ла́мповий вольтамперме́тр; 
электромагни́тный в. електромагні́тний 
вольтамперме́тр 

вольтме́тр вольтме́тр, -ра 
вольтци́т вольтци́т, -ту 
вольфахи́т вольфахі́т, -ту 
вольфеи́т вольфеї́т, -ту 
вольфра́м вольфра́м, -му 
вольфрама́т вольфрама́т, -ту 
вольфра́мистый вольфра́мистий; в-тое 

желе́зо вольфра́мисте залі́зо 
вольфрами́т вольфрамі́т, -ту 
вольфрамовоки́слый вольфрамовоки́слий; 

в-лая соль вольфрамовоки́сла сіль 
вольфра́мовый вольфра́мовий; в-вая 

о́хра вольфра́мова во́хра 
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вольфра́мо-свинцо́вый вольфра́мо-свин-
це́вий; в.-с. шпат вольфра́мо-свинце́вий 
шпат 

во́льция во́льція, -ції 
волюме́тр волюме́тр, -ра 
волюметри́ческий волюметри́чний; 

в. газоанализа́тор волюметри́чний газоана-
ліза́тор; в. спо́соб волюметри́чний спо́сіб 

волюнтари́зм волюнтари́зм, -му; эколо-
ги́ческий в. екологі́чний волюнтари́зм 

волюти́да волюти́да, -ди 
воню́чий смердю́чий; в. бари́т смер-

дю́чий бари́т; в. би́тум смердю́чий біт́ум; 
в. гипс смердю́чий гіпс; в. известня́к 
смердю́чий вапня́к; в. кальци́т смер-
дю́чий кальци́т; в. ка́мень смердю́чий 
ка́мінь; в. пла́вико́вый шпат смердю́чий 
плавико́вий шпат; в. сла́нец смердю́чий 
сла́нець; в. у́голь смердю́че ву́гі́лля; 
в. флюори́т смердю́чий флюори́т 

во́рвань во́рвань, -ні, т. -нню 
воробьеви́т вороб'єві́т, -ту 
вороли́т воролі́т, -ту 
воро́нежский воро́незький; в-кие слои́ 

воро́незькі шари́; в. масси́в воро́незький 
маси́в 

воро́нка (коническое углубление, ямка) во-
ро́нка, -ки, д. и п. -нці, р. мн. -нок; водо-
сбо́рная в. водозбі́рна воро́нка; в. вы́броса 
воро́нка ви́киду; в. вы́пуска воро́нка 
ви́пуску; в. головоно́гих воро́нка голово-
но́гих; в. для обса́дных труб воро́нка для 
обсадни́х труб; в. кра́тера воро́нка 
кра́тера; в. осуше́ния воро́нка осу́шення; 
в. поглоще́ния воро́нка вбира́ння (погли-
на́ння); в. сры́ва воро́нка зри́ву; вулка-
ни́ческая в. вулкані́чна воро́нка; га́зовая в. 
га́зова воро́нка; двойна́я в. подві́йна во-
ро́нка; дели́тельная в. діли́льна воро́нка; 
депрессио́нная в. депресі́йна воро́нка; 
земляна́я в. земляна́ воро́нка; ка́рстовая в. 
ка́рстова воро́нка; мозгова́я в. мозкова́ 
воро́нка; прова́льная в. прова́льна во-
ро́нка; септа́льная в. септа́льна воро́нка; 
сифо́нная в. сифо́нна воро́нка; экстрак-
цио́нная в. екстракці́йна воро́нка 

воронкови́дный, воронкообра́зный во-
ронкоподі́бний; в-ная доли́на воронкопо-
ді́бна доли́на; в-ная интру́зия воронкопо-
ді́бна інтру́зія; в. интрузи́в воронкопо-
ді́бний інтрузи́в; в. криста́лл воронкопо-
ді́бний криста́л 

воро́ний воро́нячий; в-нья слюда́ во-
ро́няча слюда́ 

во́рот коло́воро́т, -та; вертика́льный в. 
вертика́льний коло́воро́т; горизон-
та́льный в. горизонта́льний коло́воро́т; 
цепно́й в. ланцюго́вий коло́воро́т 

воро́та воро́та, -рі́т; есте́ственные в. 
приро́дні воро́та; леднико́вые в. льодови-
ко́ві воро́та 

воротни́к ко́мір, -ра; ко́стный в. кістко-
ви́й ко́мір 

воротнико́вый комірце́вий; в-вая кле́тка 
комірце́ва кліти́на 

воротникообра́зный коміроподі́бний; 
в-ное разраще́ние коміроподі́бне роз-
ро́щення 

воротничко́вый комірце́вий; в-вая 
по́ра комірце́ва по́ра 

воротничо́к коміре́ць; ло́жный ножно́й в. 
неспра́вжній ножни́й коміре́ць; плазма-
ти́ческий в. плазмати́чний коміре́ць; сеп-
та́льный в. септа́льний коміре́ць 

вороты́щенский вороти́щенський; в-кая 
се́рия вороти́щенська се́рія 

вороше́ние воруші́ння 
вороши́лка воруши́льня, -ні; торфяна́я в. 

торф'яна́ воруши́льня 
ворс ворс, -су, во́рса, -си 
воск віск, во́ску; го́рный в. гірськи́й 

віск; земляно́й в. земляни́й віск; мине-
ра́льный в. мінера́льний віск; морско́й в. 
морськи́й віск; натура́льный в. нату-
ра́льний віск 

восково́й воскови́й; в. агат воскови́й ага́т; 
в. блеск воскови́й блиск; в. опа́л воскови́й 
опа́л; в. халцедо́н воскови́й халцедо́н 

воскообра́зный воскоподі́бний 
восполне́ние попо́внення; в. запа́сов 

попо́внення запа́сів; в. приро́дных ре-
су́рсов попо́внення приро́дних ресу́рсів 

восполни́мость попо́внюваність, -ності, 
т. -ністю 

восприи́мчивость сприйня́тливість, -вості, 
т. -вістю; диэлектри́ческая в. діелектри́чна 
сприйня́тливість; магни́тная в. магні́тна 
сприйня́тливість; электри́ческая в. елек-
три́чна сприйня́тливість 

воспроизведе́ние відтво́рення, (неоконч. д. 
– ещё) відтво́рювання 

воспроизво́дство відтво́рення, (неоконч. д. 
– ещё) відтво́рювання, репродукува́ння  

восста́ние (жилы и т. п.) підйо́м, -му; 
в. пласта́ підйо́м пласта́ 
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восстанови́тель відно́вник, -ка, віднов-
люва́ч, -ча, т. -чем 

восстанови́тельный відно́вний; в-ная 
ёмкость відно́вна є́мність; в-ная зо́на 
відно́вна зо́на; в-ная спосо́бность від-
но́вна зда́тність; в-ная среда́ відно́вне 
середо́вище; в-ное пла́мя відно́вне 
по́лум'я; в-ное сре́дство відно́вний за́сіб; 
в. барье́р відно́вний бар'є́р; в. разре́з від-
но́вний ро́зріз; геохими́ческие в-ные 
фа́ции геохімі́чні відно́вні фа́ції 

восстановле́ние відно́влення, (неоконч. д. 
– ещё) відно́влювання 

восстано́вленность відно́вленість, -ності, 
т. -ністю; в. у́глей відно́вленість ву́гі́лля 

восстано́вленный відно́влений; в-ное 
вещество́ відно́влена речовина́; в. вулка́н 
відно́влений вулка́н; в. грани́т від-
но́влений грані́т; в. кра́тер відно́влений 
кра́тер 

восстаю́щий підняттє́вий; в-щая 
вы́работка підняттє́ва ви́робка 

восто́к схід, схо́ду 
восточноевропе́йский східноєвро-

пе́йський; В.-Е-кая платфо́рма Східно-
європе́йська платфо́рма 

восточнокавка́зский східнокавка́зький; 
в-кая фа́за східнокавка́зька фа́за; в-кая 
фа́за скла́дчатости східнокавка́зька фа́за 
складча́стості 

восто́чный схі́дний; вели́кое в-ное оле-
дене́ние вели́ке схі́дне зледені́ння (заледе-
ні́ння); в-ное полуша́рие схі́дна півку́ля; 
в. алеба́стр схі́дний алеба́стр; в. о́никс 
схі́дний о́нікс; в. опа́л схі́дний опа́л; 
в. парате́тис схі́дний парате́тис; в. руби́н 
схі́дний рубі́н; в. топа́з схі́дний топа́з; 
ма́лое в-ное оледене́ние мале́ схі́дне зле-
дені́ння (заледені́ння) 

восходи́ть підніма́тися, -ма́юся, -ма́єшся, 
-ма́ється, підійма́тися, -ма́юся, -ма́єшся,  
-ма́ється 

восходя́щий висхідни́й; в-щая вода́ ви-
східна́ вода́; в-щая разрабо́тка висхідна́ 
розро́бка; в-щая хроматогра́фия висхідна́ 
хроматогра́фія; в-щая циркуля́ция ви-
східна́ циркуля́ція; в-щее разви́тие ви-
східни́й ро́звиток; в. исто́чник висхідне́ 
джерело́; в. поря́док висхідни́й поря́док 

восхожде́ние схо́дження 
восьмигра́нник восьмигра́нник, -ка 
восьмигра́нный восьмигра́нний; в-ная 

при́зма восьмигра́нна при́зма 

восьмилучево́й восьмипромене́вий; 
в. кора́лл восьмипромене́вий кора́л 

восьмищу́пальцевый восьмищу́паль-
цевий; в. кора́лловый поли́п восьми-
щу́пальцевий кора́ловий полі́п 

вотани́т вотані́т, -ту 
впа́дина запа́дина, -ни; аккумуля-

ти́вная в. акумуляти́вна запа́дина; верт-
лю́жная в. вертлю́жна запа́дина; ви-
со́чная в. скро́нева (виско́ва́) запа́дина; 
в. обруше́ния запа́дина зава́лювання; 
в. о́зера запа́дина о́зера; в. оседа́ния за-
па́дина осіда́ння; в. пла́вного опуска́ния 
запа́дина пла́вного опуска́ння; в. сольфа-
та́ры запа́дина сольфата́ри; в. талони́да 
запа́дина талоні́ду; вулкани́ческая в. 
вулкані́чна запа́дина; вулканотекто-
ни́ческая в. вулканотектоні́чна запа́дина; 
глено́идная в. глено́їдна запа́дина; Дне-
про́вско-Доне́цкая в. Дніпро́всько-
Доне́цька запа́дина; ка́рстовая в. ка́рстова 
запа́дина; кони́ческая в. коні́чна за-
па́дина; краева́я в. крайова́ запа́дина; 
леднико́вая в. льодовико́ва запа́дина; 
межго́рная в. міжгі́рна запа́дина; меж-
крылови́дная в. міжкрилоподі́бна за-
па́дина; моноклина́льная в. моноклі-
на́льна запа́дина; му́скульная в. 
му́скульна запа́дина; нало́женная в. на-
кла́дена запа́дина; нива́льная в. ніва́льна 
запа́дина; ни́жняя в. ни́жня запа́дина; 
океани́ческая в. океані́чна запа́дина; пе-
редова́я в. передова́ запа́дина; Причер-
номо́рская в. Причорномо́рська запа́дина; 
сбро́совая (сбро́сная, сбросна́я) в. скидна́ 
запа́дина; синклина́льная в. синкліна́льна 
запа́дина; структу́рная в. структу́рна за-
па́дина; тектони́ческая в. тектоні́чна за-
па́дина; термока́рстовая в. термока́рстова 
запа́дина; тылова́я в. тилова́ запа́дина;  
удлинённая в. подо́вжена (здо́вжена, 
ви́довжена) запа́дина; фронта́льная крае-
ва́я в. фронта́льна крайова́ запа́дина; ци́р-
русная в. ци́русна запа́дина; части́чная в. 
частко́ва запа́дина; эо́ловая в. ео́лова запа́дина 

впечатле́ние вра́ження; овариа́льные  
в-ния оваріа́льні вра́ження 

впи́тывание вбира́ння 
впи́тывать[ся], впита́ть[ся] вбира́ти,  

-ра́є[ться], ввібра́ти, вбере́[ться] 
вплавле́ние впла́влення 
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впласто́ванный впласто́ваний; в-ная 
за́лежь впласто́ваний по́клад 

вплета́ние впліта́ння, впле́тення 
вплета́ющийся впліта́льний 
вплетённый впле́тений; в-ная жи́ла 

впле́тена жи́ла; в-ная структу́ра впле́тена 
структу́ра 

врако́нский врако́нський; в. подъя́рус 
врако́нський під'я́рус 

враста́ние вроста́ння 
враста́ть[ся] вроста́ти[ся], -та́є[ться] 
враща́тель оберта́ч; подви́жный в. ру-

хо́мий оберта́ч 
враща́тельно-уда́рный оберта́льно-

уда́рний; в.-у-ное буре́ние оберта́льно-
уда́рне бурі́ння 

враща́тельный оберта́льний; в-ная де-
форма́ция оберта́льна деформа́ція; в-ное 
буре́ние оберта́льне бурі́ння; в-ное дви-
же́ние оберта́льний рух; в-ное уси́лие обер-
та́льне зуси́лля; в. перфора́тор оберта́льний 
перфора́тор; в. сброс оберта́льний скид 

враща́ющийся оберта́льний; в-щая си́ла 
оберта́льна си́ла 

враще́ние оберта́ння; в. оси́ оберта́ння о́сі 
врбаи́т врбаї́т, -ту 
вреденбурги́т вреденбургі́т, -ту 
вре́дный шкідли́вий; в-ная эмана́ция 

шкідли́ва емана́ція; в-ное вещество́ шкід-
ли́ва речовина́; в-ное выделе́ние шкідли́ве 
ви́ділення; в. газ шкідли́вий газ 

вреза́ние врі́зування; в. го́рного амфи-
теа́тра врі́зування гірсько́го амфітеа́тру; 
в. доли́ны врі́зування доли́ни; в. меа́ндр 
врі́зування меа́ндр 

вре́занный урі́заний, врі́заний; в-ная тер-
ра́са урі́зана тера́са; в-ная доли́на урі́зана 
доли́на; в. меа́ндр урі́заний меа́ндр 

вре́зка вріза́ння, вріз́ування 
врезно́й урізни́й, врізни́й; текто-

ни́ческий в. меа́ндр тектоні́чний урізни́й 
меа́ндр 

временно́й часови́й; в-на́я о́бласть часова́ 
о́бласть; в-на́я после́довательность часова́ 
послідо́вність; в-но́е представле́ние часове́ 
пода́ння́; в-но́е различе́ние часове́ роз-
рі́знення; в-но́е реконструи́рование часове́ 
реконструюва́ння; в-но́е сопротивле́ние 
часови́й о́пір; в. анализа́тор часови́й аналі-
за́тор; в. тренд часови́й тренд; в-ны́е кон-
ди́ции часові́ конди́ції; традицио́нная 

стратиграфи́ческая в-на́я шка́ла тради-
ці́йна стратиграфі́чна часова́ шкала́ 

вре́менный тимчасо́вий; в-ная вода́ тим-
часо́ва вода́; в-ная жёсткость тимчасо́ва 
жо́рсткість (тве́рдість); в-ная коло́ния 
тимчасо́ва коло́нія; в-ная крепь тимчасо́ве 
крі́плення; в-ная пове́рхность тимчасо́ва 
пове́рхня; в-ная фумаро́ла тимчасо́ва фу-
маро́ла; в-ное изверже́ние тимчасо́ве 
ви́верження; в-ное о́зеро тимчасо́ве о́зеро; 
в. водоём тимчасо́ве водо́ймище (тимча-
со́ва водо́йма); в. исто́чник тимчасо́ве 
джерело́; в. пото́к тимчасо́вий поті́к; 
в. разре́з тимчасо́вий ро́зріз  

вре́мя час, -су; аше́льское в. 
аше́льський час; вертика́льное в. верти-
ка́льний час; взаи́мное в. взає́мний час; 
в. буре́ния час бурі́ння; в. возникно-
ве́ния час ви́никнення; в. воспламене́ния 
час займа́ння (спала́хування); в. восста-
новле́ния час відно́влення; в. вступле́ния 
час всту́пу; в. заде́ржки час затри́мки; 
в. замедле́ния час спові́льнення; в. за-
па́здывания час запі́знювання; в. земле-
трясе́ния час землетру́су; в. колеба́ний 
час колива́нь; в. обраще́ния час обер-
та́ння; в. отве́та час ві́дповіді; в. отло-
же́ния систе́мы час відклада́ння систе́ми; 
в. отсе́чки час відсіка́ння (відсі́чки); в. 
переда́чи час переда́чі; в. прихо́да час 
прихо́ду; в. пробе́га час пробі́гу; в. ста-
но́вления час стано́влення; в. ци́кла бу-
ре́ния час ци́клу бурі́ння; в. эксплуа-
та́ции месторожде́ния час експлуата́ції 
родо́вища; геологи́ческое в. геологі́чний 
час; затра́ченное в. затра́чений (ви́траче-
ний) час; интерва́льное в. інтерва́льний 
час; каменноу́гольное в. кам'яно-
ву́гі́льний час; опо́рное в. опо́рний час; 
послесангамо́нское в. післясангамо́н-
ський час; разреша́ющее в. розді́лювальний 
(розді́льний, розріз́нювальний) час; 
реа́льное в. реа́льний час; сре́днее в. се-
ре́дній час; характеристи́ческое в. харак-
теристи́чний час 

вретблади́т вретблади́т, -ту 
врождённый приро́джений, уро́джений 
вросто́к вро́сток, -тка; лучи́стый в. 

промени́стий вро́сток; экзоге́нный в.  
екзоге́нний вро́сток 

вруб вруб, -бу; в. дробя́щего де́йствия 
вруб роздріб́нювальної (подрі́бнювальної) 
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ді́ї; в. отрыва́ющего де́йствия вруб від-
ривно́ї ді́ї; в. с центра́льной сква́жиной 
вруб із центра́льною свердлови́ною; 
в. Фо́жерста вруб Фо́жерста; двойно́й в. 
подві́йний вруб; клиново́й в. клинови́й 
вруб; комбини́рованный в. комбіно́ваний 
вруб; накло́нный в. похи́лий вруб; приз-
мати́ческий в. призмати́чний вруб; спи-
ра́льный в. спіра́льний вруб; трапецеи-
да́льный в. трапецеїда́льний вруб; фик-
си́рованный в. фіксо́ваний вруб; ша-
га́ющий в. кроку́ючий вруб; щелево́й в. 
щіли́нний вруб; я́русный в. я́русний вруб 

врубмаши́на врубмаши́на, -ни 
вру́бо-нава́лочный вру́бо-нава́лювальний; 

в.-н-ная маши́на вру́бо-нава́лювальна 
маши́на 

вру́бовый вру́бовий; в-вая маши́на 
вру́бова маши́на (врубмаши́на); в-вая 
ширина́ вру́бова ширина́ 

вса́ливание всо́лювання 
вса́сываемость всмо́ктуваність, -ності, 

т. -ністю 
вса́сывать[ся], всоса́ть[ся] всмо́ктува-

ти[ся], -тує[ться], всмокта́ти[ся], -мо́кче[ться] 
вса́сывающий усмо́ктувальний, всмо́кту-

вальний; в-щая кле́тка усмо́ктувальна 
(всмо́ктувальна) кліти́на; в. кла́пан 
усмо́ктувальний (всмо́ктувальний) кла́пан; 
в. ко́рень усмо́ктувальний (всмо́ктувальний) 
ко́рінь; в. шту́цер усмо́ктувальний 
(всмо́ктувальний) шту́цер 

вселе́нная все́сві́т, -ту 
всео́бщий зага́льний; в-щая эколо́гия  

зага́льна еколо́гія; в-щее рассе́ивание  
(рассе́яние) зага́льне розсі́ювання (розсі́яння) 

всеми́рный всесві́тній 
всесторо́нний всебі́чний; в-няя ло́пасть 

всебі́чна ло́пать 
всея́дный всеї́дний; в-ное живо́тное 

всеї́дна твари́на 
вскипа́ние закипа́ння, скипа́ння 
вскипа́ть, вскипе́ть закипа́ти, -па́є, ски-

па́ти, -па́є, закипі́ти, -пи́ть, скипі́ти, -пи́ть 
вскры́тие 1. (речки) скрес, -су; 
2. розкриття́, (неоконч. д. – ещё) розкри-

ва́ння; в. месторожде́ния розкриття́ ро-
до́вища 

вскры́тый (пласт) розкри́тий; в-тая ру-
да́ розкри́та руда́; в-тая щель розкри́та 
щіли́на; в-тое месторожде́ние розкри́те 

родо́вище; в. пенепле́н розкри́тий пене-
пле́н; в. пласт розкри́тий пласт 

вскры́ша 1. (действие) розкриття́,  
(неоконч. д. – ещё) розкрива́ння; 

2. (покрывающий слой) розкри́в, -ву, по-
крі́вля, -лі, т. -лею 

вскры́шный розкривни́й, розкри-
ва́льний; в-ная разве́дка розкривна́ (роз-
крива́льна) ро́звідка; в-ные рабо́ты роз-
кривні́ (розкрива́льні) робо́ти 

вспа́ханный зо́раний; в-ная земля́ 
зо́рана земля́ 

вспе́ниватель спі́нювач, -ча, т. -чем, за-
пі́нювач, -ча, т. -чем 

вспе́ниваться спі́нюватися, -нюється, 
запі́нюватися, -нюється 

всплеск сплеск, -ку, плеск, -ку, ви́плеск, -ку 
всплыва́емость сплива́ння 
всплыва́ющий випливни́й 
вспомога́тельный допомі́жни́й; в-ная 

кле́тка допомі́жна́ кліти́на; в-ная лебёдка 
допомі́жна́ лебі́дка; в-ная мери-
диона́льная перегоро́дка допомі́жна́ ме-
ридіона́льна перегоро́дка; в-ная мери-
диона́льная се́пта допомі́жна́ меридіо-
на́льна се́пта; в-ная ша́хта допомі́жна́ 
ша́хта; в-ная экваториа́льная се́пта до-
помі́жна́ екваторіа́льна се́пта; в-ное 
произво́дство допомі́жне́ виробни́цтво; 
в. годо́граф допомі́жни́й годо́граф; 
в. магни́т допомі́жни́й магні́т; в. мери-
диа́н допомі́жни́й меридіа́н; в. оз допо-
мі́жни́й оз; в. по́люс допомі́жни́й по́люс; 
в. штрек допомі́жни́й штрек 

вспу́ченный спу́чений; в-ная ме́стность 
спу́чена місце́вість; в-ная о́бласть 
спу́чена діля́нка; в-ная пове́рхность 
спу́чена пове́рхня; в-ная поро́да спу́чена 
поро́да; в. вермикули́т спу́чений верміку-
лі́т; в. перли́т спу́чений перлі́т 

вспу́чиваемость спу́чуваність, -ності, т. 
-ністю 

вспу́чивание спу́чування 
вспу́чиваться, вспу́читься спу́чуватися, 

-чується, спу́читися, -ться 
вспу́чивающийся спу́чувальний; в-щаяся 

гли́на спу́чувальна гли́на; в-щаяся по-
до́шва спу́чувальна підо́шва; в-щаяся 
поро́да спу́чувальна поро́да; в-щаяся 
по́чва спу́чувальний ґрунт 

вспу́чина спу́чина, -ни 
вспы́хивать спала́хувати, -хує 
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вспы́шка спа́лах, -ху 
вста́вка вста́вка, -ки, д. и п. -вці, р. мн. -вок 
вста́вочный вставни́й; в. рост вставни́й 

ріст; в. сегме́нт вставни́й сегме́нт 
встре́чный зустрі́чний; в-ная волна́ зу-

стрі́чна хви́ля; в-ная перево́зка зустрі́чне 
переве́зення; в-ная флексу́ра зустрі́чна 
флексу́ра; в-ное тече́ние зустрі́чна течія́; 
в. забо́й зустрі́чний ви́бій (забій́) 

вступле́ние (волны) вступ, -пу 
всхолмлённый горбкува́тий, горби́стий, 

горба́стий 
втека́ние утіка́ння, улиття́, втіка́ння 
втека́ть[ся] утіка́ти[ся], -ка́є[ться], ули-

ва́ти[ся], -ва́ю, -ва́єш, -ва́єть[ся] 
втека́ющий втіка́ючий, утіка́ючий, ще-

за́ючий; в. пото́к втіка́ючий (утіка́ючий, 
щеза́ючий) поті́к 

вторга́ться вторга́тися, -га́ється 
вторже́ние вто́ргнення; в. воды́ 

вто́ргнення води́; магмати́ческое в. маг-
мати́чне вто́ргнення; поля́рное в. поля́рне 
вто́ргнення 

втори́чно повто́рно, втори́нно; в. изве́р-
женный повто́рно ви́вержений; в. раз-
ветвля́ющийся повто́рно розгалу́жувальний 

втори́чность втори́нність, -ності, т. -ністю 
втори́чный втори́нний; в-ная антикли-

на́ль втори́нна антикліна́ль; в-ная вода́ 
втори́нна вода́; в-ная волна́ втори́нна 
хви́ля; в-ная геосинклина́ль втори́нна 
геосинкліна́ль; в-ная гли́на втори́нна 
гли́на; в-ная де́льта втори́нна де́льта;  
в-ная добы́ча втори́нний ви́добуток (до-
бу́ток); в-ная древеси́на втори́нна дере-
вина́; в-ная островна́я дуга́ втори́нна 
острівна́ дуга́; в-ная за́лежь втори́нний 
по́клад; в-ная зола́ втори́нна зола́; в-ная 
инве́рсия втори́нна інве́рсія; в-ная 
ка́мера втори́нна ка́мера; в-ная конк-
ре́ция втори́нна конкре́ція; в-ная кси-
ле́ма втори́нна ксиле́ма; в-ная ма́гма 
втори́нна ма́гма; в-ная нефть втори́нна 
на́фта; в-ная перегоро́дка втори́нна пере-
горо́дка; в-ная пе́тля втори́нна петля́;  
в-ная по́лость втори́нна порожни́на;  
в-ная по́ра втори́нна по́ра; в-ная 
по́ристость втори́нна по́ристість; в-ная 
поро́да втори́нна поро́да; в-ная пустота́ 
втори́нна порожни́на (пустота́); в-ная 
руда́ втори́нна руда́; в-ная се́пта втори́нна 
се́пта; в-ная се́птула втори́нна се́птула;  

в-ная синклина́ль втори́нна синкліна́ль; 
в-ная скла́дка втори́нна скла́дка; в-ная 
скла́дчатость втори́нна складча́стість;  
в-ная сланцева́тость втори́нна сланцю-
ва́тість; в-ная слои́стость (слоева́тость) 
втори́нна шарува́тість; в-ная сло́йчатость 
втори́нна шарува́тість; в-ная структу́ра 
втори́нна структу́ра; в-ная ткань вто-
ри́нна ткани́на; в-ная то́чка кипе́ния 
втори́нна то́чка кипі́ння; в-ная тре́щина 
втори́нна трі́щина; в-ная трещино-
ва́тость втори́нна тріщинува́тість; в-ная 
фо́рма втори́нна фо́рма; в-ная фумаро́ла 
втори́нна фумаро́ла; в-ная цемента́ция 
втори́нна цемента́ція; в-ная щёлочность 
втори́нна лу́жність; в-ная э́ра втори́нна 
е́ра; в-ное включе́ние втори́нне 
вклю́чення; в-ное внедре́ние втори́нне 
прони́кнення (проника́ння); в-ное двой-
никова́ние втори́нне двійникува́ння;  
в-ное дробле́ние втори́нне дро́блення 
(дробі́ння, дрі́бнення, подрі́бнення); в-ное 
загрязне́ние втори́нне забру́днення; в-ное 
залега́ние втори́нне заляга́ння; в-ное зем-
летрясе́ние втори́нний землетру́с; в-ное 
измене́ние втори́нна змі́на; в-ное нарас-
та́ние втори́нне нароста́ння; в-ное несо-
гла́сие втори́нна незгі́дність; в-ное обо-
гаще́ние втори́нне збага́чення; в-ное 
опро́бование втори́нне ви́про́бування 
(випробо́вування); в-ное орудене́ние вто-
ри́нне зрудені́ння; в-ное перо́ втори́нне 
перо́; в-ное по́ле втори́нне по́ле; в-ное 
пропи́тывание втори́нне просо́чування; 
в-ное утолще́ние втори́нне сто́вщення;  
в-ные взры́вчатые вещества́ (ВВ) вто-
ри́нні вибухо́ві речови́ни (ВР); в. бе́рег 
втори́нний бе́рег; в. гре́бень втори́нний 
гре́бінь; в. дождь втори́нний дощ; в. до-
ломи́т втори́нний доломі́т; в. каоли́н вто-
ри́нний каолі́н; в. кварци́т втори́нний 
кварци́т; в. компоне́нт втори́нний компо-
не́нт; в. ко́нус втори́нний ко́нус; в. лист 
втори́нний лист; в. листо́чек втори́нний 
листо́чок; в. луб втори́нний луб; в. ме́тод 
втори́нний ме́тод; в. минера́л втори́нний 
мінера́л; в. на́рост втори́нний на́ріст;  
в. орео́л втори́нний орео́л; в. оса́док вто-
ри́нний о́сад (оса́док); в. проду́кт вто-
ри́нний проду́кт; в. проце́сс втори́нний 
проце́с; в. релье́ф втори́нний рельє́ф;  
в. ресу́рс втори́нний ресу́рс; в. рост  
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втори́нний ріст; в. тектони́т втори́нний 
тектоні́т; в. филэмбриогене́з втори́нний 
філембріогене́з; в. цеме́нт втори́нний 
цеме́нт; изо́гнутая в-ная жи́лка зі́гнена 
(зі́гнута, ви́гнута) втори́нна жи́лка 

второ́й дру́гий; в-ра́я па́ра сяжко́в 
дру́га па́ра сяжкі́в; в-ра́я терра́са дру́га 
тера́са; в-ро́е боково́е седло́ дру́ге бічне́ 
(бокове́) сідло́ 

второстепе́нный другоря́дний; в-ная 
кристаллиза́ция другоря́дна кристалі-
за́ція; в-ная му́льда другоря́дна му́льда; 
в-ная о́бласть другоря́дна о́бласть (ді-
ля́нка); в-ная поро́да другоря́дна поро́да; 
в-ная сейсми́чность другоря́дна сейс-
мі́чність; в-ная скла́дка другоря́дна 
скла́дка; в-ная составля́ющая другоря́дна 
складова́; в-ное седло́ другоря́дне сідло́; 
в. аге́нт другоря́дний аге́нт; в. вид друго-
ря́дний вид; в. вулка́н другоря́дний вул-
ка́н; в. ингредие́нт другоря́дний інгре-
діє́нт; в. клива́ж другоря́дний кліва́ж; 
в. компоне́нт другоря́дний компоне́нт; 
в. ко́нус другоря́дний ко́нус; в. ма́ксимум 
другоря́дний ма́ксимум; в. минера́л дру-
горя́дний мінера́л; в. при́знак другоря́дна 
озна́ка; в. сброс другоря́дний скид; 
в. спу́тник другоря́дний супу́тник 

втя́гивающий втя́гувальний, утя́гуваль-
ний; в. му́скул втя́гувальний му́скул 

вудварди́т вудварди́т, -ту 
вудва́рдия вудва́рдія, -дії 
вуденди́т вуденди́т, -ту 
вудруффи́т вудруфі́т, -ту 
вудфорди́т вудфорди́т, -ту 
вудхаузеи́т вудхаузеї́т, -ту 
вудъяври́т вуд'яври́т, -ту 
вулка́н вулка́н, -на; безде́йствующий в. 

неді́ючий вулка́н; вздыма́ющийся в. пі-
дійма́льний вулка́н; взрывно́й в. вибу-
хо́вий вулка́н; восстано́вленный в. від-
но́влений вулка́н; второстепе́нный в. дру-
горя́дний вулка́н; в. гава́йского ти́па вул-
ка́н гава́йського ти́пу; в. гега́мского ти́па 
вулка́н гега́мського ти́пу; в. ли́нейного ти́па 
вулка́н ліні́йного ти́пу; в. ти́па Везу́вия 
вулка́н ти́пу Везу́вія; в. ти́па маа́р Э́йфеля 
вулка́н ти́пу маа́р Е́йфеля; в. фа́йфского 
ти́па вулка́н фа́йфського ти́пу; га́зовый в. 
га́зовий вулка́н; гла́вный в. головни́й 
(основни́й) вулка́н; гомоге́нный в. гомо-
ге́нний вулка́н; грязево́й в. грязьови́й 

вулка́н; двойно́й в. подві́йний вулка́н; 
де́йствующий в. ді́ючий вулка́н; дре́вний в. 
да́вній вулка́н; зарожда́ющийся в. вини-
ка́ючий (заро́джувальний) вулка́н; извер-
га́ющийся в. виверга́ючий (ви́вержу-
вальний) вулка́н; инфракрити́ческий в. 
інфракрити́чний вулка́н; истощи́вшийся в. 
ви́снажений вулка́н; конусови́дный (ко-
нусообра́зный) в. конусоподі́бний вулка́н; 
куполови́дный (куполообра́зный) в. 
банеподі́бний (куполоподі́бний) вулка́н; 
ла́вовый в. ла́вовий вулка́н; много-
кра́тный в. багаторазо́вий (багато-
кра́тний) вулка́н; молодо́й в. молоди́й 
вулка́н; моноге́нный в. моноге́нний вул-
ка́н; одноа́ктный в. одноа́ктний вулка́н; 
паразити́ческий в. паразити́чний вулка́н; 
песо́чный в. піща́ний (піскови́й) вулка́н; 
побо́чный в. побі́чний (другоря́дний) 
вулка́н; подво́дный в. підво́дний вулка́н; 
полиге́нный в. поліге́нний вулка́н; по-
ту́хший в. зга́слий (пога́слий) вулка́н; 
разру́шенный в. зруйно́ваний (поруй-
но́ваний, розруйно́ваний) вулка́н; разру-
ши́тельный в. руйнівни́й вулка́н; рассе-
чённый в. розсіч́ений (розтя́тий, ро-
зі́тнутий) вулка́н; расчленённый в. роз-
члено́ваний вулка́н; сателли́товый в. 
сателі́товий вулка́н; сло́жный в. складни́й 
вулка́н; слои́стый в. шарува́тий вулка́н; 
сме́шанный в. змі́шаний вулка́н; сольфа-
та́рно-шла́ковый в. сольфата́рно-
шла́ковий вулка́н; сопровожда́ющий в. 
супрові́дни́й вулка́н; спя́щий в. спля́чий 
вулка́н; тре́щинный в. трі́щинний вулка́н; 
угаса́ющий в. згаса́ючий (загаса́ючий, 
згаса́льний) вулка́н; умира́ющий в. уми-
ра́ючий вулка́н; центра́льный в. 
центра́льний вулка́н; щитови́дный в. щи-
топоді́бний вулка́н; эмбриона́льный в. 
ембріона́льний вулка́н; эффузи́вный в. 
ефузи́вний вулка́н 

вулканизацио́нный вулканізаці́йний;  
в-ная устано́вка вулканізаці́йна устано́вка 

вулканиза́ция вулканіза́ція 
вулкани́зм вулкані́зм, -му; ареа́льный в. 

ареа́льний вулкані́зм; геосинклина́льный в. 
геосинкліна́льний вулкані́зм; глуби́нный в. 
глиби́нний вулкані́зм; инициа́льный в. 
ініціа́льний вулкані́зм; коне́чный в. кін-
це́вий вулкані́зм; многовыходно́й в. бага-
товихідни́й вулкані́зм; нача́льный в.  
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початко́вий вулкані́зм; фина́льный в. 
фіна́льний вулкані́зм 

вулканизо́ванный вулканізо́ваний 
вулкани́т вулкані́т, -ту 
вулкани́товый вулкані́товий 
вулкани́ческий вулкані́чний; в-кая 

ассоциа́ция вулкані́чна асоціа́ція; в-кая 
бо́мба вулкані́чна бо́мба; в-кая бре́кчия 
вулкані́чна бре́кчія; в-кая вода́ вулкані́чна 
вода́; в-кая воро́нка вулкані́чна воро́нка; 
в-кая впа́дина вулкані́чна запа́дина;  
в-кая глы́ба вулкані́чна бри́ла (гли́ба);  
в-кая гора́ вулкані́чна гора́; в-кая гроза́ 
вулкані́чна гроза́; в-кая грязь вулкані́чна 
грязь; в-кая де́ятельность вулкані́чна 
дія́льність; в-кая дислока́ция вулкані́чна 
дислока́ція; в-кая дуга́ вулкані́чна дуга́;  
в-кая зо́на вулкані́чна зо́на; в-кая 
иго́лочка вулкані́чна го́лочка; в-кая ка-
льде́ра вулкані́чна кальде́ра; в-кая 
ка́мера вулкані́чна ка́мера; в-кая поро́да 
вулкані́чна поро́да; в-кая постро́йка вул-
кані́чна будо́ва; в-кая по́чва вулкані́чний 
ґрунт; в-кая про́бка вулкані́чна про́бка;  
в-кая проса́дка вулкані́чне осіда́ння;  
в-кая равни́на вулкані́чна рівни́на; в-кая 
тру́бка вулкані́чна тру́бка; в-кая ту́ча 
вулкані́чна хма́ра; в-кая фа́ция вулка-
ні́чна фа́ція; в-кая форма́ция вулкані́чна 
форма́ція; в-кая цепь вулкані́чне па́смо; 
в-кие пары́ вулкані́чні пари́; в. агломе-
ра́т вулкані́чний агломера́т; в. аппара́т 
вулкані́чний апара́т; в. архипела́г вулка-
ніч́ний архіпела́г; в. вы́брос вулкані́чний 
ви́кид; в. газ вулкані́чний газ; в. грязево́й 
пото́к вулкані́чний грязьови́й поті́к; в. ил 
вулкані́чний мул (наму́л); в. кана́л вулка-
ні́чний кана́л; в. ко́мплекс вулкані́чний 
ко́мплекс; в. конгломера́т вулкані́чний 
конгломера́т; в. ко́нус вулкані́чний ко́нус; 
в. кра́тер вулкані́чний кра́тер; в. ку́пол 
вулкані́чний ку́пол (вулкані́чна ба́ня); 
в. ландша́фт вулкані́чний ландша́фт; 
в. ма́ксимум вулкані́чний ма́ксимум; 
в. масси́в вулкані́чний маси́в; в. минера́л 
вулкані́чний мінера́л; в. некк вулкані́чний 
нек (вулкані́чна жерлови́на); в. обло́мок 
вулкані́чний ула́мок; в. о́стров вулка-
ні́чний о́стрів; в. пе́пел вулкані́чний по́піл; 
в. песо́к вулкані́чний пісо́к; в. покро́в 
вулкані́чний по́крив; в. слой вулкані́чний 
шар; в. сте́ржень вулкані́чний стри́жень; 

в. столб вулкані́чний стовп; в. тип извер-
же́ния вулкані́чний тип ви́верження; 
в. толчо́к вулкані́чний по́штовх; в. туф 
вулкані́чний туф; в. фо́кус вулкані́чний 
фо́кус; в. холм вулкані́чний горб (па́горб); 
в. центр вулкані́чний центр; в. цикл вул-
кані́чний цикл; в. шлак вулкані́чний 
шлак; в. ще́бень (в-кая щебёнка) вулка-
ні́чний ще́бінь (вулкані́чна щебі́нка); в-кое 
включе́ние вулкані́чне вклю́чення; в-кое 
выделе́ние вулкані́чне ви́ділення; в-кое 
выпира́ние вулкані́чне випира́ння; в-кое 
жерло́ вулкані́чне жерло́; в-кое землетря-
се́ние вулкані́чний землетру́с; в-кое извер-
же́ние вулкані́чне ви́верження; в-кое  
испаре́ние вулкані́чне випаро́вування 
(випарува́ння); в-кое накопле́ние вулка-
ні́чне нагрома́дження; в-кое о́блако вул-
кані́чна хма́ра; в-кое о́зеро вулкані́чне 
о́зеро; в-кое плато́ вулкані́чне плато́;  
в-кое подня́тие вулкані́чне підняття́;  
в-кое сооруже́ние вулкані́чна спору́да;  
в-кое стекло́ вулкані́чне скло; в-кое те́ло 
вулкані́чне ті́ло; глуби́нная в-кая инт-
ру́зия глиби́нна вулкані́чна інтру́зія; 
изверга́емый в. материа́л виве́ржуваний 
вулкані́чний матеріа́л; карада́гская в-кая 
се́рия карада́зька вулкані́чна се́рія; основ-
но́й в. материа́л основни́й вулкані́чний 
матеріа́л; раскалённая в-кая ту́ча роз-
пе́чена вулкані́чна хма́ра; то́нкий в. туф 
тонки́й вулкані́чний туф 

вулкани́чность вулкані́чність, -ності, т. 
-ністю 

вулкани́чно-оса́дочный вулкані́чно-
осадо́вий; в.-о-ная поро́да вулкані́чно-
осадо́ва поро́да; в.-о-ное месторожде́ние 
вулкані́чно-осадо́ве родо́вище 

вулканоге́нно-оса́дочный вулкано-
ге́нно-осадо́вий; в.-о-ная форма́ция вул-
каноге́нно-осадо́ва форма́ція 

вулканоге́нный вулканоге́нний; в-ная 
аккре́ция вулканоге́нна акре́ція; в-ные 
образова́ния вулканоге́нні утво́рення 

вулкано́идный вулкано́їдний 
вулканокла́ст вулканокла́ст, -та 
вулканокласти́ческий вулканоклас-

ти́чний 
вулканоли́т вулканолі́т, -ту 
вулкано́лог вулкано́лог, -га 
вулканоло́гия вулканоло́гія, -гії 
вулка́но-плуто́н вулка́но-плуто́н, -на 
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вулка́но-плутони́ческий вулка́но-
плутоні́чний; в.-п-кая структу́ра вул-
ка́но-плутоні́чна структу́ра; в.-п-кая фор-
ма́ция вулка́но-плутоні́чна форма́ція 

вулка́но-тектони́ческий вулка́но-
тектоні́чний; в.-т-кая впа́дина вулка́но-
тектоні́чна запа́дина; в.-т-кая гра́бен-
синклина́ль вулка́но-тектоні́чна гра́бен-
синкліна́ль 

вулканофи́зика вулканофі́зика, -ки, д. и 
п. -зиці 

вульзини́т вульзині́т, -ту 
вульпини́т вульпіні́т, -ту 
вульфени́т вульфені́т, -ту 
вульхове́цкий вульхове́цький; в-кая 

сви́та вульхове́цька сві́та 
вуоннели́т вуонелі́т, -ту 
вуртцили́т вуртцилі́т, -ту 
вуртци́т вуртци́т, -ту 
входно́й вхідни́й; в-ны́е да́нные вхідні́ 

да́ні 
входя́щий вхідни́й; в. у́гол вхідни́й кут 
вы́бор ви́бір, -бору; в. взры́вчатых 

веще́ств (ВВ) ви́бір вибухо́вих речови́н (ВР); 
после́довательный в. послідо́вний ви́бір 

вы́борка ви́бірка, -ки, д. и п. -рці, р. мн.  
-рок; бесповоро́тная в. безповоро́тна 
ви́бірка; в. наблюде́ний ви́бірка спосте-
ре́жень; повто́рная в. повто́рна ви́бірка; 
этало́нная в. етало́нна ви́бірка 

вы́борочный вибірко́вий; в-ная фло-
та́ция вибірко́ва флота́ція; в-ная эро́зия 
вибірко́ва еро́зія; в-ное замеще́ние вибір-
ко́ве замі́щення; в-ное плавле́ние вибірко́ве 
пла́влення; в-ное распределе́ние вибірко́вий 
розпо́діл; в. ме́тод вибірко́вий ме́тод 

вы́брос ви́кид, -ду; автиге́нный (аути-
ге́нный) в. автиге́нний (аутиге́нний) 
ви́кид; аллотиге́нный в. алотиге́нний 
ви́кид; внеза́пный в. рапто́вий ви́кид; 
вулкани́ческий в. вулкані́чний ви́кид; 
в. не́фти и га́за ви́кид на́фти і га́зу; клас-
ти́ческий в. класти́чний ви́кид; кру́пный в. 
вели́кий (кру́пний) ви́кид; напра́вленный в. 
спрямо́ваний ви́кид; отде́льный в. ок-
ре́мий ви́кид; перемежа́ющийся в. пере-
мі́жний ви́кид; песча́ный в. піща́ний 
ви́кид; пласти́ческий в. пласти́чний 
ви́кид; преде́льно допусти́мый в. гра-
ни́чно (максима́льно) допусти́мий ви́кид; 
ресурге́нтный в. ресурге́нтний ви́кид; 
ро́дственный в. спорі́днений ви́кид; 

си́льный в. си́льний ви́кид; случа́йный в. 
випадко́вий ви́кид; твёрдый в. тверди́й 
ви́кид; шла́ковый в. шла́ковий ви́кид 

выбросоопа́сность викидонебез-
пе́чність, -ності, т. -ністю 

вы́брошенный ви́кинутий 
выбу́ривать[ся], вы́бурить[ся] ви-

бу́рювати[ся], -рюю, -рюєш, -рює[ться], 
ви́бурити[ся], -рю, -риш, -рить[ся] 

выбу́чивать[ся], вы́бутить[ся] ви-
бу́чувати[ся], -чую, -чуєш, -чує[ться], 
ви́бутити[ся], -бучу, -бутиш, -бутить[ся] 

вы́вал ви́вал, -лу; в. гли́ны ви́вал гли́ни; 
в. поро́ды ви́вал поро́ди; в. у́гля ви́вал 
ву́гі́лля 

выва́ливать[ся], вы́валить[ся] вива́лю-
вати[ся], -лює[ться], ви́валити[ся], -лить[ся] 

вы́варочный виварни́й; в-ная соль ви-
варна́ сіль 

вы́ветрелый ви́вітрілий, звітрі́лий; 
в. диаба́з ви́вітрілий (звітрі́лий) діаба́з; 
в. у́голь ви́вітріле (звітрі́ле) ву́гі́лля 

вы́ветренный, вы́ветрившийся 
ви́вітрений, зві́трений, ви́вітрілий, звіт-
рі́лий; в-ная (в-шаяся) нефть ви́вітрена 
(зві́трена) на́фта; в-ная (в-шаяся) поро́да 
ви́вітрена (зві́трена) поро́да; в-ная  
(в-шаяся) руда́ звітрі́ла (ви́вітріла) руда́; 
в. грани́т ви́вітрілий (звітрі́лий) грані́т; 
в. ши́фер ви́вітрілий (звітрі́лий) ши́фер 

выве́тривание виві́трювання, 
зві́трювання; биологи́ческое в. біологіч́не 
вивіт́рювання (зві́трювання); биохи-
ми́ческое в. біохімі́чне виві́трювання 
(зві́трювання); веково́е в. вікове́ ви-
ві́трювання (зві́трювання); ветрово́е в. 
вітрове́ вивіт́рювання (зві́трювання); 
в. аге́нта вивіт́рювання аге́нта; в. крис-
та́ллов вивіт́рювання (зві́трювання) крис-
та́лів; в. месторожде́ний вивіт́рювання 
(зві́трювання) родо́вищ; в. поро́д ви-
ві́трювання (зві́трювання) порід́; в. руды́ 
вивіт́рюванння (зві́трювання) руди́; гид-
ратацио́нное в. гідратаці́йне виві́трюван-
ня (зві́трювання); гранулометри́ческое в. 
гранулометри́чне виві́трювання (зві́трю-
вання); грануля́рное в. грануля́рне ви-
ві́трювання (зві́трювання); глуби́нное в. 
глиби́нне виві́трювання (зві́трювання); 
дегидратацио́нно-кристаллизацио́нное в. 
дегідратаці́йно-кристалізаці́йне виві́трю-
вання (зві́трювання); дифференциа́льное в. 
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диференціа́льне виві́трювання (зві́трюван-
ня); инсоляцио́нное в. інсоляці́йне ви-
ві́трювання (зві́трювання); латери́тное в. 
латери́тне виві́трювання (зві́трювання); 
механи́ческое в. механі́чне вивіт́рювання 
(зві́трювання); молодо́е в. молоде́ ви-
ві́трювання (зві́трювання); моро́зное в. 
моро́зне виві́трювання (зві́трювання); ор-
гани́ческое в. органі́чне виві́трювання 
(зві́трювання); подво́дное в. підво́дне 
вивіт́рювання (зві́трювання); снегово́е в. 
снігове́ вивіт́рювання (зві́трювання); 
со́товое в. стільнико́ве (щільнико́ве) ви-
ві́трювання (зві́трювання); терми́ческое в. 
термі́чне виві́трювання (зві́трювання); 
углекисло́тное в. вуглекисло́тне ви-
ві́трювання (зві́трювання); уси́ленное в. 
поси́лене виві́трювання (зві́трювання); 
уско́ренное в. приско́рене (пришви́дшене) 
виві́трювання (зві́трювання); физи́ческое в. 
фізи́чне виві́трювання (зві́трювання); 
хими́ческое в. хімі́чне вивіт́рювання 
(зві́трювання); яче́йчатое в. комірко́ве 
(чарунко́ве) вивіт́рювання (зві́трювання) 

выве́тривать[ся], вы́ветрить[ся] ви-
ві́трювати[ся], -рює[ться], зві́трювати[ся], 
-рює[ться], ви́вітрити[ся], -рить[ся], 
зві́трити[ся], -рить[ся] 

вы́вод 1. (действие) ви́від, -воду; 
2. (заключение) ви́сновок, -вку 
вы́водковый ви́відковий; в-вая ка́мера 

ви́водкова ка́мера; ло́жная в-вая ка́мера 
неспра́вжня ви́водкова ка́мера 

выводно́й вивідни́й; в. сифо́н вивідни́й 
сифо́н 

выводя́щий вивідни́й; в. кана́л вивід-
ни́й кана́л 

вы́газованный ви́газуваний; в-ное про-
стра́нство ви́газуваний про́стір 

вы́гарки мн. ви́гарки, -рок 
вы́гиб ви́гин, -ну 
выгиба́ние вигина́ння 
выгиба́ться вигина́тися, -на́ється 
вы́гнутый ви́гнутий; в. изло́м ви́гнутий 

злам (злом) 
вы́годный ви́гідний; в-ная поро́да 

ви́гідна поро́да 
вы́годский ви́годський; в-кая сви́та 

ви́годська сві́та 
вы́годско-пасечня́нский ви́годсько-

пасечня́нський; в.-п-кая сви́та ви́годсько-
пасечня́нська сві́та 

выгора́ние вигоря́ння, вигора́ння; 
в. у́гольного пласта́ вигоря́ння (виго-
ра́ння) ву́гі́льного пласта́ (ша́ру) 

вы́горелый ви́горілий; в-лая гли́на 
ви́горіла гли́на 

выгружа́тель виванта́жувач, -ча, т. -чем 
выда́вливать[ся] вида́влювати[ся], -люю, 

-люєш, -лює[ться], вича́влювати[ся], -люю,  
-люєш, -лює[ться], витиска́ти[ся], -ка́ю,  
-ка́єш, -ка́є[ться] 

выда́лбливать[ся] видо́вбувати[ся], -бую, 
-буєш, -бує[ться] 

выдаю́щийся прич. ви́сунений, ви́пнутий; 
в. некк ви́сунений (ви́пнутий) нек 

вы́двиг ви́сув, -ву 
выдвига́ть[ся] висува́ти[ся], -ва́ю, -ва́єш,  

-ва́є[ться], висо́вувати[ся], -вую, -вуєш,  
-вує[ться] 

вы́двинутый ви́сунутий; в-тая де́льта 
ви́сунута де́льта 

выделе́ние ви́ділення, (неоконч. д. – 
ещё) виділя́ння; внеза́пное в. га́за рапто́ве 
ви́ділення га́зу; вре́дное в. шкідли́ве 
ви́ділення; вулкани́ческое в. вулкані́чне 
ви́ділення; в. анома́лии ви́ділення ано-
ма́лії; в. вла́ги ви́ділення воло́ги; в. воды́ 
ви́ділення води́; в. га́за ви́ділення га́зу; 
в. из распла́ва ви́ділення з ро́зплаву; 
в. кислоро́да ви́ділення ки́сню; в. крис-
та́ллов ви́ділення криста́лів; в. ла́вы 
ви́ділення ла́ви; в. лету́чих элеме́нтов 
ви́ділення летки́х елеме́нтів; в. мета́лла 
ви́ділення мета́лу; в. мета́на ви́ділення 
мета́ну; в. минера́льных зёрен ви́ділення 
мінера́льних зе́рен; в. па́ра ви́ділення 
па́ри; в. при́месей ви́ділення до́мішок; 
в. соедине́ний желе́за ви́ділення сполу́к 
залі́за; в. спор ви́ділення спор; в. флюи́да 
ви́ділення флюї́ду; в. хло́ра ви́ділення 
хло́ру; гетероти́пное в. гетероти́пне 
ви́ділення; гнездово́е в. гніздове́ 
ви́ділення; жилообра́зное в. жилоподі́бне 
ви́ділення; изотипи́ческое в. ізотипо́ве 
ви́ділення; ки́слое в. ки́сле ви́ділення; 
магмати́ческое в. магмати́чне ви́ділення; 
металлоно́сное в. металоно́сне ви́ділення; 
мономе́рное в. мономі́рне ви́ділення; ос-
новно́е в. основне́ ви́ділення; пегма-
то́идное в. пегмато́їдне ви́ділення; перио-
ди́ческое в. періоди́чне ви́ділення;  
полиме́рное в. поліме́рне ви́ділення; 
порфи́ровое в. порфі́рове ви́ділення; 
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стреми́тельное в. стрімке́ (швидке́) 
ви́ділення; суфля́рное в. мета́на суфля́рне 
ви́ділення мета́ну; части́чное в. частко́ве 
ви́ділення 

вы́деленный ви́ділений; в-ная фра́кция 
ви́ділена фра́кція 

вы́делившийся ви́ділений; в. компо-
не́нт ви́ділений компоне́нт 

выдели́тельный видільни́й; в-ная 
ткань видільна́ ткани́на; в. кана́л виділь-
ни́й кана́л 

выделя́ть[ся] виділя́ти[ся], -ля́ю, -ля́єш, 
-ля́є[ться] 

выделя́ющий видільни́й; в-щая 
тре́щина видільна́ трі́щина; в-щая фо́рма 
видільна́ фо́рма 

вы́держанность ви́триманість, -ності, т. 
-ністю 

вы́держанный ви́триманий; в-ная 
тре́щина ви́тримана трі́щина 

вы́долбленный ви́довбаний 
выдува́ние видува́ння 
вы́емка ви́їмка, -ки, д. и п. -мці, р. мн.  

-мок, (действие – ещё) вийма́ння; без-
лю́дная в. безлю́дна ви́їмка; би́ссусная в. 
бі́сусна ви́їмка; в. горизонта́льными 
слоя́ми вийма́ння горизонта́льними ша-
ра́ми; в. диагона́льными слоя́ми діаго-
на́льне вийма́ння шара́ми; коррози́йная 
(коррозио́нная) в. корозі́йна ви́їмка; крае-
ва́я в. крайова́ ви́їмка; механогидрав-
ли́ческая в. механогідравлі́чна ви́їмка; 
потолочноусту́пная в. стельовоусту́пна 
ви́їмка; почвоусту́пная в. ґрунтоусту́пне 
вийма́ння; ростра́льная в. ростра́льна 
ви́їмка; селекти́вная в. селекти́вне вий-
ма́ння; слоева́я в. шарова́ ви́їмка; узкоза-
хва́тная в. вузькозахва́тна ви́їмка 

вы́емочно-погру́зочный ви́їмково-
наванта́жувальний; в.-п-ные рабо́ты 
ви́їмково-наванта́жувальні робо́ти 

вы́емочно-тра́нспортный ви́їмково-
тра́нспортний; в.-т-ное су́дно ви́їмково-
тра́нспортне судно́ 

вы́емочный ви́їмковий, (производящий 
выемку) вийма́льний, (вынимаемый) ви́йма-
ний; в-ная што́льня ви́їмкова што́льня;  
в-ная пове́рхность виїмко́ва пове́рхня;  
в-ное по́ле ви́їмкове по́ле; в. край ви́їмковий 
край; в. слой ви́їмковий шар; в. столб 
ви́їмковий стовп; в. штрек ви́їмковий штрек 

вы́емчатый ви́їмчастий; в-тая коне́ч-
ность ви́їмчаста кінці́вка 

вы́жатый ви́тиснений, ви́тиснутий;  
в-тое коле́но ви́тиснене (ви́тиснуте) колі́но; 
в-тое крыло́ ви́тиснене (ви́тиснуте) крило́ 

выжига́ние випа́лювання 
выжима́емость вити́скуваність, -ності, 

т. -ністю 
выжима́ние витиска́ння, вити́скування 
выжима́ть[ся], вы́жать[ся] витис-

ка́ти[ся], -ка́ю, -ка́єш, -ка́є[ться], ви-
ти́скувати[ся], -кую, -куєш, -кує[ться], 
ви́тиснути[ся], -ну, -неш, -не[ться] 

вы́званный ви́кликаний, спричи́нений, 
поро́джений; в-ная поляриза́ция ви́кликана 
(спричи́нена, поро́джена) поляриза́ція 

вы́катка ви́катка, -ки, д. и п. -тці, р. мн. -ток 
вы́кид ви́кид, -ду 
выкидно́й викидни́й; в. шту́цер викид-

ни́й шту́цер 
выкли́нивание викли́нювання; в. пласта́ 

викли́нювання пласта́; в. сло́я ви-
кли́нювання ша́ру  

выкли́нивать[ся], вы́клинить[ся] ви-
кли́нювати[ся], -нює[ться], ви́клинити[ся], 
-нить[ся] 

выкли́нивающийся викли́нювальний;  
в-щаяся тре́щина викли́нювальна трі́щина; 
в-щаяся часть сви́ты викли́нювальна час-
ти́на сві́ти 

выкристаллизо́вываться, выкристал-
лизова́ться викристалізо́вуватися, -вується, 
викристалізува́тися, -зу́ється 

вы́лет ви́літ, -льоту; в. вы́броса ви́літ 
ви́киду 

выма́чивание вимо́чування 
выма́чивать[ся] вимо́чувати[ся], -чую,  

-чуєш, -чуєть[ся] 
вымерза́ние вимерза́ння 
вы́мерший ви́мерлий; в-шее расте́ние 

ви́мерла росли́на; в. ви́д ви́мерлий вид; в. 
тип ви́мерлий тип 

вымира́ние вимира́ння; ма́ссовое в. 
ма́сове вимира́ння 

вымира́ть, вы́мереть вимира́ти, -ра́є, 
ви́мерти, -мре 

вы́моина вими́вина, -ни, водоми́й, -ми́ю 
вымока́ние вимока́ння, намока́ння 
вымора́живание виморо́жування 
вымора́живать[ся], вы́морозить[ся] 

виморо́жувати[ся], -жує[ться], 
ви́морозити[ся], -ть[ся] 

вы́мыв ви́мив, -ву 
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вымыва́емый вими́ваний; в-мая пустота́ 
вими́вана порожни́на (пустота́) 

вымыва́ние вимива́ння 
вымыва́ть[ся], вы́мыть[ся] вими-

ва́ти[ся], -ва́ю, -ва́єш, -ва́є[ться], 
ви́мити[ся], -мию, -миєш, -миє[ться] 

вымыва́ющий вимивни́й 
вы́нос ви́нос, -су; аллювиа́льный в. 

алювіа́льний ви́нос; в. материа́ла ви́нос 
матеріа́лу; го́рный в. гірськи́й ви́нос;  
делювиа́льный в. делювіа́льний ви́нос; 
леднико́вый в. льодовико́вий ви́нос;  
механи́ческий в. механі́чний ви́нос;  
хими́ческий в. хімі́чний ви́нос 

выно́сливость витрива́лість, -лості, т.  
-лістю 

выносно́й виносни́й 
вынося́щий виносни́й, вино́сячий; в. кана́л 

виносни́й кана́л; в. пото́к виносни́й поті́к 
вы́нужденный ви́мушений; в-ная 

структу́ра ви́мушена структу́ра; в-ное 
деле́ние ви́мушений по́діл (розпо́діл); 
в. клива́ж ви́мушений кліва́ж 

выпада́ть, вы́пасть випада́ти, -да́є, 
ви́пасти, -паде 

выпаде́ние випада́ння, випаді́ння; в. плас-
та́ випада́ння (випаді́ння) пласта́ (ша́ру) 

вы́пал (шпура) ви́бух, -ху, ви́пал, -лу 
выпа́ривание випа́рювання 
выпа́ривательный випаро́вувальний;  

в-ная ко́лба випаро́вувальна колба 
выпа́ривать[ся], вы́парить[ся] ви-

па́рювати[ся], -рюю, -рюєш, -рює[ться], 
ви́парити[ся], -рю, -риш, -рить[ся]; в. рас-
тво́р випа́рювати (ви́парити) ро́зчин 

выпа́хивание вио́рювання; леднико́вое в. 
льодовико́ве вио́рювання 

выпа́хивать[ся], вы́пахать[ся] вио́рюва-
ти[ся], -рюю, -рюєш, -рює[ться], ви́орати[ся], 
-рю, -риш, -ре[ться] 

выпа́хивающий вио́рювальний; в-щее 
де́йствие вио́рювальна ді́я 

выпи́ливание випи́лювання; в. ка́мня 
(единичный предмет) випи́лювання ка́меня 

выпира́ние випира́ння; вулкани́ческое в. 
вулкані́чне випира́ння; жерлово́е в. жер-
лове́ випира́ння 

вы́плавка ви́плавка, -ки, д. и п. -вці, 
р. мн. -вок; подзе́мная в. підзе́мна ви́плавка 

выпола́живание виполо́жування 
выполне́ние ви́повнення, напо́внення; 

в. жи́лы ви́повнення (напо́внення) жи́ли; 

жи́льное в. жи́льне ви́повнення (на-
по́внення); миндалеви́дное (миндалеоб-
ра́зное) в. мигдалеподіб́не ви́повнення 
(напо́внення) 

вы́полненный (о трещине) ви́повнений, 
напо́внений; в-ная тру́бка ви́повнена (на-
по́внена) тру́бка; в-ная тре́щина 
ви́повнена трі́щина 

выполня́ть[ся], вы́полнить[ся] ви-
по́внювати[ся], -нюю, -нюєш, -нює[ться], 
ви́повнити[ся], -ню, -ниш, -нить[ся] 

вы́положенный ви́положений; в-ная 
скла́дка ви́положена скла́дка 

вы́пот ви́піт, -поту 
вы́правочно-подбо́ечно-отде́лочный 

випра́влювально-підбі́йково-обро́бний;  
в.-п.-о-ная маши́на випра́влювально-
підбі́йково-обро́бна маши́на 

выпрева́ние випріва́ння 
выпрями́тель випрямля́ч, -ча́, т. -че́м; 

в. возбужде́ния випрямля́ч збу́дження; 
в. то́ка випрямля́ч стру́му; га́зовый в. 
га́зовий випрямля́ч; двухполупери́одный в. 
двонапівпері́одний випрямля́ч; селе́новый в. 
селе́новий випрямля́ч 

выпрямле́ние ви́прямлення 
вы́пукло-во́гнутый опу́кло-вві́гну́тий 
вы́пукло-изви́листый опу́кло-зви́вистий, 

ви́пукло-зви́вистий; в.-и-тая экзи́на опу́кло-
зви́виста (ви́пукло-зви́виста) екзи́на 

вы́пукло-пло́ский опу́кло-пло́ский, 
ви́пукло-пло́ский; в.-п-кая ра́ковина 
опу́кло-пло́ска (ви́пукло-пло́ска) чере-
па́шка (му́шля, ско́йка) 

вы́пуклость опу́клість, -лості, т. -лістю, 
ви́пуклість, -лості, т. -лістю 

вы́пуклый опу́клий, ви́пуклий; в-лая 
ли́ния опу́кла (ви́пукла) лі́нія; в-лая 
слои́стость (слоева́тость) опу́кла 
(ви́пукла) шарува́тість; в-лая ши́шка 
опу́кла (ви́пукла) ґу́ля; в. бе́рег опу́клий 
(ви́пуклий) бе́рег; в. изло́м опу́клий 
(ви́пуклий) злам (злом); в. склон опу́клий 
(ви́пуклий) схил 

вы́пуск ви́пуск, -ку; в. руды́ ви́пуск руди́ 
выпу́чивание випу́чування 
вы́пучина ви́пучина, -ни 
вы́работанный ви́роблений; в-ное про-

стра́нство ви́роблений про́стір; в-ное 
уще́лье ви́роблена уще́лина; в. релье́ф 
ви́роблений рельє́ф 
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вы́работка (выработанное пространство) 
ви́робка, -ки, д. и п. -бці, р. мн. -бок,  
(действие) ви́роблення, ви́робка;  
аккумули́рующая в. акумулюва́льна 
(акумулю́юча) ви́робка; вентиляцио́нная в. 
вентиляці́йна ви́робка; восстаю́щая в. 
підняттє́ва ви́робка; вскрыва́ющая в. 
розкрива́льна ви́робка; в. откры́тым 
спо́собом ви́роблення відкри́тим 
спо́собом; в. по паде́нию ви́робка за па-
ді́нням; в. по простира́нию месторож-
де́ний ви́робка за простяга́нням родо́вища; 
в. проду́кции ви́роблення проду́кції;  
газооби́льные го́рные в-ки багатога́зові 
гірни́чі ви́робки; газосбо́рная в. газо-
збі́рна ви́робка; горизонта́льная в. гори-
зонта́льна ви́робка; го́рная в. гірни́ча 
ви́робка; дрена́жная в. дрена́жна ви́робка; 
законсерви́рованная в. законсерво́вана 
ви́робка; капита́льные го́рные в-ки капі-
та́льні гірни́чі ви́робки; магистра́льная 
го́рная в. магістра́льна гірни́ча ви́робка; 
метанооби́льная в. бага́та на мета́н 
ви́робка; нарезна́я в. нарізна́ ви́робка; 
окаймля́ющая в. облямо́вувальна 
ви́робка; околоство́льная в. приство́льна 
ви́робка; очи́стная в. очисна́ ви́робка; 
побо́чная в. побіч́на ви́робка; подгото-
ви́тельная в. підгото́вча ви́робка; под-
зе́мная в. підзе́мна ви́робка; полева́я в. 
польова́ ви́робка; промежу́точная в. про-
мі́жна ви́робка; разгружа́ющие в-ки роз-
ванта́жувальні ви́робки; чи́стая в. чи́ста 
(спра́вжня) ви́робка 

вы́равненный ви́рівняний; в. бе́рег 
ви́рівняний бе́рег 

выра́внивание вирі́внювання; боково́е в. 
бічне́ (бокове́) вирі́внювання; волново́е в. 
хвильове́ вирі́внювання; в. бе́рега ви-
рі́внювання бе́рега; в. релье́фа ви-
рі́внювання рельє́фу; изостати́ческое в. 
ізостати́чне вирі́внювання; леднико́вое в. 
льодовико́ве вирі́внювання 

выра́внивающий вирі́внювальний; 
в. конденса́тор вирі́внювальний конден-
са́тор 

выража́ющий виража́льний; в. коэф-
фицие́нт виража́льний коефіціє́нт 

вы́раженный ви́ражений; в-ная скла́дка 
чі́тко ви́ражена скла́дка; в-ная скла́д-
чатость ви́ражена складча́стість; в. водораз-
де́л ви́ражений вододі́л; в. конта́кт 

ви́ражений конта́кт; в. кра́тер ви́ражений 
кра́тер; в. релье́ф ви́ражений рельє́ф; 
в. сброс орографі́чно ви́ражений скид 

вы́рез ви́різ, -зу; сифона́льный в. сифо-
на́льний ви́різ 

вы́резка ви́різка, -ки, д. и п. -зці, р. мн.  
-зок; би́ссусная в. бі́сусна ви́різка; 
в. впа́дины ви́різка запа́дини; ро-
стра́льная в. ростра́льна ви́різка; 
си́нусная в. си́нусна ви́різка; сину-
со́идная в. синусо́їдна ви́різка 

вы́ровненный ви́рівняний; в. шельф 
ви́рівняний шельф 

вы́родившийся ви́роджений 
вырожде́ние ви́родження 
вы́рост ви́ріст, -росту; бахро́мчатый в. 

торочкува́тий (бахро́мчастий) ви́ріст; бу-
лавови́дный в. булавоподіб́ний ви́ріст; 
волосови́дный (волосообра́зный) в. во-
лосоподі́бний ви́ріст; в. аперту́ры ви́ріст 
аперту́ри; в. пыльцы́ ви́ріст пилку́; кор-
нево́й в. корене́вий ви́ріст; крылови́д-
ный в. крилоподі́бний ви́ріст; ните-
ви́дный (нитеобра́зный) анастомо-
зи́рующий в. ниткоподі́бний анастомозу-
ва́льний ви́ріст; палочкообра́зный в. па-
личкоподі́бний ви́ріст; пальцеви́дный в. 
пальцеподіб́ний ви́ріст; соединённый в. 
з'є́днаний ви́ріст; ушкообра́зные в-ты 
вушкоподі́бні ви́рости; хити́новый (хи-
ти́нный) в. хіти́новий (хіти́нний) ви́ріст 

вы́рьинский ви́р'їнський; в-кая сви́та 
ви́р'їнська сві́та 

выса́ливание висо́лювання 
выса́чивание висо́чування; в. воды́ ви-

со́чування води́; в. не́фти висо́чування 
на́фти 

вы́севки мн. ви́сівки, -вок; в. у́гля́ 
ви́сівки ву́гі́лля; ру́дные в. ру́дні ви́сівки 

вы́сечка ви́січка, -ки, д. и п. -чці, р. мн.  
-чок; глуха́я в. глуха́ ви́січка; попере́чная в. 
попере́чна ви́січка 

высо́кий висо́кий; в-кая вода́ висо́ка 
вода́; в-кая по́йма висо́ка запла́ва (за-
пла́вина); в-кая твёрдость висо́ка 
тве́рдість; в. ме́ргель висо́кий ме́ргель; 
в. фирн висо́кий фірн; в-кое двупрелом-
ле́ние висо́ке двозало́млення; в-кое фрак-
циони́рование висо́ке фракціонува́ння 

высокоглинозёмный високоглино-
зе́мний; в-ное сырьё високоглинозе́мна 
сировина́ 
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высокого́рный високогі́рний; в-ная пу-
сты́ня високогі́рна пусте́ля; в-ная тер-
ра́са високогі́рна тера́са; в-ное рудо-
управле́ние високогі́рне рудоуправлі́ння; 
в. карье́р високогі́рний кар'є́р; в. релье́ф 
високогі́рний рельє́ф 

высокого́рье високогі́р'я 
высокозо́льный високозо́льний, висо-

копо́пільний 
высокоизвестко́вый високовапни́стий; 

в. шлак високовапни́стий шлак 
высокока́чественный високоя́кісний; 

в. прозра́чный кварц високоя́кісний про-
зо́рий кварц 

высококонцентри́рованный висококон-
центро́ваний 

высококоро́нковый висококоро́нковий 
высококремнезёмистый висококремне-

зе́мистий; в-тая поро́да висококремне-
зе́миста поро́да 

высокометаморфизо́ванный високоме-
таморфізо́ваний 

высокомолекуля́рный високомолеку-
ля́рний; в-ное поверхностно-акти́вное 
вещество́ високомолекуля́рна поверхнево-
акти́вна речовина́ 

высоконапо́рный високонапі́рни́й; в-ная 
сква́жина високонапі́рна́ свердлови́на;  
в-ная струя́ високонапі́рни́й стру́мінь 

высокопредохрани́тельный високозапо-
бі́жний; в-ные взры́вчатые вещества́ (ВВ) 
високозапобі́жні вибухо́ві речови́ни (ВР) 

высокопро́бный високопро́бний; в-ное 
зо́лото високопро́бне зо́лото 

высокопроце́нтный високовідсо́тко́вий, 
високопроце́нтний; в-ная руда́ високовід-
со́тко́ва (високопроце́нтна) руда́ 

высокора́звитый високорозви́нутий 
высокосо́ртный високосо́ртний; в. гипс 

високосо́ртний гіпс 
высокоспира́льный високоспіра́льний; 

в-ная фо́рма високоспіра́льна фо́рма 
высокотемперату́рный високотемпера-

ту́рний; в-ная глубина́ високотемпера-
ту́рна глибина́; в-ная фумаро́ла високо-
температу́рна фумаро́ла; в-ное месторож-
де́ние високотемперату́рне родо́вище; 
в. кварц високотемперату́рний кварц; 
в. минера́л високотемперату́рний міне-
ра́л; в. термоста́т високотемперату́рний 
термоста́т; в. халькози́н високотемпера-
ту́рний халькози́н; в. цирко́н високотем-
перату́рний цирко́н 

высокото́чный високото́чний; в-ная 
съёмка високото́чне зніма́ння (високо-
то́чна зйо́мка) 

высокоуглеро́дистый високовуглеце́вий; 
в-тая сталь високовуглеце́ва сталь; в. ан-
траци́т високовуглеце́вий антраци́т 

высокоуступно́й, высокоусту́пный ви-
сокоусту́пний; в-на́я (в-ная) добы́ча ви-
сокоусту́пне добува́ння (високоусту́пне 
видобува́ння, високоусту́пний ви́добуток) 

высокочасто́тный високочасто́тний;  
в-ная связь високочасто́тний зв'язо́к; 
в. ка́бель високочасто́тний ка́бель; в. ме́тод 
високочасто́тний ме́тод; в. фильтр  
високочасто́тний фільтр 

высокощелочно́й високолу́жний 
высола́живание висоло́джування 
высота́ висота́, -ти́, мн. -со́ти, -со́т; абсо-

лю́тная в. абсолю́тна висота́; бокова́я в. 
оборо́та бічна́ (бокова́) висота́ о́берту; 
вертика́льная в. вертика́льна висота́; 
в. аперту́ры висота́ аперту́ри; в. дав-
ле́ния висота́ ти́ску; в. захва́та висота́ 
захва́ту; в. напо́ра висота́ напо́ру; в. па-
де́ния висота́ паді́ння; в. пода́чи 
жи́дкости висота́ пода́чі рідини́; 
в. подъёма висота́ підйо́му; в. ра́ковины 
висота́ черепа́шки (му́шлі, ско́йки); 
в. сбро́са висота́ ски́ду; в. скла́дки висота́ 
скла́дки; в. сло́я висота́ ша́ру; в. сме-
ще́ния висота́ змі́щення; в. у́стья 
сква́жины висота́ у́стя свердлови́ни; 
и́стинная в. спра́вжня (і́стинна) висота́; 
магни́тная в. магні́тна висота́; магнито-
метри́ческая в. магнітометри́чна висота́; 
максима́льная в. максима́льна висота́; 
накло́нная в. похи́ла висота́; отно-
си́тельная в. відно́сна висота́; по́лная в. 
по́вна висота́; пьезометри́ческая в. п'єзо-
метри́чна висота́; сме́жная в. сумі́жна 
висота́; сре́дняя в. сере́дня висота́; стра-
тиграфи́ческая в. стратиграфіч́на висота́; 
тектони́ческая в. тектоні́чна висота́ 

высо́тный висо́тний; в-ная подзе́мная 
съёмка висо́тна підзе́мна зйо́мка; в-ное 
распределе́ние висо́тний розпо́діл 

высотоме́р висотомі́р, -ра; баромет-
ри́ческий в. барометри́чний висотомі́р 

высотоме́р-гравиме́тр висотомі́р-
гравіме́тр, -ра 

вы́сохший ви́сохлий; в-шая река́ ви́сохла 
рі́чка (ріка́); в-шее о́зеро ви́сохле о́зеро 
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высоцки́т висоцькі́т, -ту 
выстила́ющий вистеля́ючий, висте́лю-

вальний; в-щая ткань вистеля́юча (вис-
те́лювальна) ткани́на 

вы́стилка ви́стелення, (неоконч. д. – ещё) 
вистила́ння, вистеля́ння, устеля́ння;  
хити́новая (хити́нная) в. хіти́нове 
(хіти́нне) ви́стелення (вистила́ння, висте-
ля́ння, устеля́ння) 

высту́кивание висту́кування; в. кро́вли 
висту́кування покрі́влі 

вы́ступ ви́ступ, -пу; антиклина́льный в. 
антикліна́льний ви́ступ; берегово́й в. бе-
регови́й ви́ступ; боково́й в. бічни́й (боко-
ви́й) ви́ступ; брюшно́й в. черевни́й 
ви́ступ; вну́тренний в. дупликату́ры 
вну́трішній ви́ступ дуплікату́ри; в. губы́ 
ви́ступ губи́; в. для прикрепле́ния ви́ступ 
для прикрі́плення; в. дна ви́ступ дна; 
в. за́днего конца́ ви́ступ за́днього кінця́; 
в. кора́ллового ри́фа ви́ступ кора́лового 
ри́фу; в. кру́ры ви́ступ кру́ри; в. ледника́ 
ви́ступ льодовика́; в. скалы́ ви́ступ ске́лі; 
в. сте́нки мша́нок ви́ступ сті́нки мохо-
ва́ток; в. холма́ ви́ступ горба́; в. щеки́ 
трилоби́та ви́ступ щоки́ трилобі́та; зуб-
но́й в. зубни́й ви́ступ; зубоподо́бный в. 
зубоподіб́ний ви́ступ; изоклина́льный в. 
ізокліна́льний ви́ступ; кони́ческий в. ко-
ні́чний ви́ступ; крылови́дный в. крило-
поді́бний ви́ступ; моноклина́льный в. 
монокліна́льний ви́ступ; неподви́жный в. 
щеки́ нерухо́мий ви́ступ щоки́; пальце-
ви́дный в. пальцеподі́бний ви́ступ; рого-
обра́зный в. рогоподі́бний ви́ступ; ро-
стра́льный в. ростра́льний ви́ступ; 
свя́зочный в. зв'я́зковий ви́ступ; сифо-
на́льный в. сифона́льний ви́ступ; спинно́й в. 
спинни́й ви́ступ; спира́льный в. спі-
ра́льний ви́ступ; среди́нный в. сере́динний 
ви́ступ; структу́рный в. структу́рний 
ви́ступ; тру́бчатый в. трубча́стий ви́ступ; 
центра́льный в. центра́льний ви́ступ; 
чёрный в. чо́рний ви́ступ; эрозио́нный 
(эрози́йный) в. ерозі́йний ви́ступ 

выступа́ние виступа́ння 
выступа́ть виступа́ти, -па́є 
выступа́ющий (о мысе, скале) виступ-

ни́й; в-щая глазна́я пласти́нка виступна́ 
очна́ пласти́нка; в-щая губа виступна́ 
губа́; в-щая коса́ виступна́ коса́; в. риф 
виступни́й риф 

высу́шивание вису́шування 
высу́шивать[ся] вису́шувати[ся], -шую, 

-шуєш, -шує[ться] 
вы́сший ви́щий; в-шая сингони́я ви́ща 

сингоні́я; в-шая то́чка прили́ва ви́ща 
то́чка припли́ву; в-шая то́чка скла́дки 
найви́ща то́чка скла́дки; в-шее расте́ние 
ви́ща росли́на; в-шие млекопита́ющие 
ви́щі ссавці́; в-шие ракообра́зные ви́щі 
ракоподі́бні 

вы́сыпка ви́сипка, -ки, д. и п. -пці, р. мн. 
-пок 

высыха́ние висиха́ння 
высыха́ть висиха́ти, -ха́є 
выта́лкивание вишто́вхування 
выта́лкивать[ся], вы́толкать[ся] ви-

што́вхувати[ся], -хую, -хуєш, -хує[ться], 
ви́штовхати[ся], -хаю, -хаєш, -хає[ться] 

вытека́ние витіка́ння 
вытека́ть[ся] витіка́ти[ся], -ка́є[ться] 
вытека́ющий витічни́й; в-щая река́ ви-

тічна́ рі́чка (ріка́); в. пото́к витічни́й поті́к 
вытесне́ние ви́тиснення, ви́тіснення 
вы́тесненный ви́тиснений, ви́тіснений; 

в-ная фа́уна ви́тиснена (ви́тіснена) фа́уна; 
в. компоне́нт ви́тиснений (ви́тіснений) 
компоне́нт 

вытесня́ть[ся], вы́теснить[ся] витис-
ка́ти[ся], -ка́ю, -ка́єш, -ка́є[ться], витісня́-
ти[ся], -ня́ю, -ня́єш, -ня́є[ться], ви́тисну-
ти[ся], -ну, -неш, -не[ться], ви́тіснити[ся],  
-ню, -ниш, -нить[ся] 

вытесня́ющий виті́снювальний; в-щая 
фа́за виті́снювальна фа́за 

выторфова́ние виторфува́ння, витор-
фо́вування 

вы́травка, вытра́вливание ви́травка,  
-ки, д. и п. -вці, р. мн. -вок, ви́травлення, 
(неоконч. д. – ещё) витравля́ння, ви-
тра́влювання 

вы́тяжка ви́тяжка, -ки, д. и п. -жці, р. мн. 
-жок, (неоконч. д. – ещё) витяга́ння, ви-
тя́гування; вентиляцио́нная в. вентиля-
ці́йна ви́тяжка; во́дная в. во́дна ви́тяжка; 
в. не́фти ви́тяжка на́фти; кисло́тная в. 
кисло́тна ви́тяжка; солева́я в. сольова́ 
ви́тяжка; щелочна́я в. лу́жна ви́тяжка 

вытяжно́й (о шахте и т. п.) витяжни́й; 
в. вентиля́тор витяжни́й вентиля́тор 

вы́тянутость ви́довженість, -ності, т.  
-ністю; в. зёрен ви́довженість зе́рен 
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вы́тянутый ви́довжений; в-тая депре́ссия 
ви́довжена депре́сія; в-тая интру́зия 
ви́довжена інтру́зія; в-тая ли́нза ви́довжена 
лі́нза; в-тая скла́дка ви́довжена скла́дка;  
в-тое крыло́ ви́довжене крило́; в. криста́лл 
ви́довжений криста́л; в. о́блик ви́довжений 
ви́гляд 

вы́ход ви́хід, -ходу; артезиа́нский в. ар-
тезіа́нський ви́хід; в. воды́ ви́хід води́; 
в. вулка́на ви́хід вулка́на; в. грему́чего 
га́за ви́хід гриму́чого га́зу; в. грунтовы́х 
вод ви́хід ґрунтови́х вод; в. жи́лы ви́хід 
жи́ли; в. исто́чника ви́хід джерела́; 
в. лету́чих веще́ств ви́хід летки́х речови́н; 
в. не́фти ви́хід на́фти; в. осе́й ви́хід о́сей; 
в. руды́ ви́хід руди́; в. сбро́са ви́хід спа́ду; 
в. сейсми́ческого луча́ ви́хід сейсмі́чного 
про́меня; в. со́ли ви́хід со́лі; в. у́гольного 
пласта́ ви́хід ву́гі́льного пласта́; в. фреа-
ти́ческой воды́ ви́хід фреати́чної води́; 
га́зовый в. га́зовий ви́хід; есте́ственный в. 
приро́дний ви́хід; изо́гнутый в. зі́гнений 
(зі́гнутий, ви́гнутий) ви́хід; ква́рцевый в. 
ква́рцовий ви́хід; коренно́й в. корінни́й 
ви́хід; максима́льный в. максима́льний 
ви́хід; о́бщий в. зага́льний ви́хід; пове́рх-
ностный в. поверхне́вий ви́хід; подзе́мный в. 
підзе́мний ви́хід; разложи́вшийся в. роз-
кла́дений ви́хід; смещённый в. змі́щений 
(зсу́нутий, зсу́нений) ви́хід 

выходно́й вихідни́й; в-но́е отве́рстие ви-
хідни́й о́твір; в-ны́е да́нные вихідні́ да́ні 

выхола́живание вихоло́джування 
выцвета́ние вицвіта́ння 
выцвета́ть, вы́цвесть вицвіта́ти, -та́є, 

ви́цвісти, -віте 
вы́цвет ви́цвіт, -ту; в-ты соле́й ви́цвіти 

со́лей 
вычисли́тельный обчи́слювальний;  

в-ная маши́на обчи́слювальна маши́на;  
в-ная систе́ма обчи́слювальна систе́ма;  
в-ная те́хника обчи́слювальна те́хніка;  
в. прогно́з обчи́слювальний прогно́з;  
в. центр обчи́слювальний центр 

вычита́ние відніма́ння; в. регуля́рных 
поме́х відніма́ння регуля́рних перешко́д 

вышележа́щий вищезале́глий, вищеле-
жа́чий; в-щие отложе́ния вищезале́глі 
(вищележа́чі) ві́дклади; в. горизо́нт вище-
зале́глий (вищележа́чий) горизо́нт; в. слой 
вищезале́глий (вищележа́чий) шар  

вы́шка (для бурения, нефтяная) ви́шка,  
-ки, д. и п. -шці, р. мн. -шок; бурова́я в. 
бурова́ ви́шка 

вы́шковский ви́шківський; в-кая сви́та 
ви́шківська сві́та 

вышкомонта́жный вишкомонта́жний; 
в-ные рабо́ты вишкомонта́жні робо́ти 

вы́шлифованный ви́шліфований; в. ва-
лу́н ви́шліфуваний валу́н 

выщела́чивание вилуго́вування, ви-
зо́лювання; бактериа́льное в. бакте-
ріа́льне вилуго́вування (визо́лювання); 
в. при метаморфо́зе вилуго́вування при 
метаморфо́зі; гидротерма́льное в. гідро-
терма́льне вилуго́вування (визо́лювання); 
гиперге́нное в. гіперге́нне вилуго́вування 
(визо́лювання); подзе́мное в. підзе́мне 
вилуго́вування (визо́лювання) 

выщела́чивать[ся] вилуго́вувати[ся],  
-вую, -вуєш, -вує[ться], визо́лювати[ся],  
-люю, -люєш, -лює[ться] 

выщела́чивающий (о растворе) вилу-
го́вувальний, визо́лювальний; в. раство́р 
вилуго́вувальний (визо́лювальний) ро́зчин 

вы́щелоченный ви́лужений; в. орео́л 
ви́лужений орео́л 

вьюнко́вые сущ., мн. в'юнко́ві, -вих 
вью́щийся витки́й, вихрува́тий, зви́вистий 
вэк век, -ка 
вэрнсинги́т вернсингі́т, -ту 
вюрм вюрм, -му 
вю́рмский вю́рмський; в-кая эпо́ха 

вю́рмська епо́ха; в-кое оледене́ние 
вю́рмське зледені́ння (заледені́ння) 

вюртцили́т вюртцилі́т, -ту 
вюртци́т вюртци́т, -ту 
вюсти́т вюсти́т, -ту 
вя́жущие сущ., мн. в'я́жучі, -чих; гидрав-

ли́ческие в. гідравлі́чні в'я́жучі 
вя́жущий в'я́жучий, зв'я́зувальний; воз-

ду́шное в-щее вещество́ пові́тря́на 
в'я́жуча (зв'я́зувальна) речовина́; в-щее 
вещество́ в'я́жуча (зв'я́зувальна) речовина́; 
гидравли́ческое в-щее вещество́ гідрав-
лі́чна в'я́жуча (зв'я́зувальна) речовина́; 
магнезиа́льное в-щее вещество́ магне-
зіа́льна в'я́жуча (зв'я́зувальна) речовина́; 
фосфа́тное в-щее вещество́ фосфа́тна 
в'я́жуча (зв'я́зувальна) речовина́ 

вя́занный в'я́заний; в. силика́т в'я́заний 
силіка́т 



вяз габ 

134 

вя́зкий в'язки́й, (липкий – ещё) липки́й, 
ґлейки́й, ґлеюва́тий, (топкий) грузьки́й, 
гру́злий, драгли́стий; в-кая гли́на в'язка́ 
(липка́, глейка́, глеюва́та, грузька́, гру́зла, 
драгли́ста) гли́на; в-кая ла́ва в'язка́ ла́ва; 
в-кая поро́да в'язка́ поро́да; в. асфа́льт 
в'язки́й асфа́льт; в. би́тум в'язки́й біт́ум; 
в. гистере́зис в'язки́й гістере́зис; в. изло́м 
в'язки́й злам (злом); в. ил в'язки́й (липки́й, 
глейки́й, глеюва́тий, грузьки́й, гру́злий, 
драгли́стий) мул (наму́л); в. режи́м по-
то́ка в'язки́й режи́м пото́ку; в. сла́нец 
в'язки́й сла́нець; в-кое вещество́ в'язка́ 
(глейка́, грузька́, драгли́ста) речовина́; 
в-кое тече́ние в'язка́ течія́ 

вя́зкостно-весово́й в'я́зкісно-вагови́й; 
в.-в-ва́я конста́нта в'я́зкісно-вагова́ кон-
ста́нта 

вя́зкость в'я́зкість, -кості, т. -кістю;  
абсолю́тная в. абсолю́тна в'я́зкість; 
вну́тренняя в. вну́трішня в'я́зкість; 
в. жи́дкости в'я́зкість рідини́; в. поро́ды 
в'я́зкість поро́ди; в. у́гля́ в'я́зкість ву́гі́лля; 
горизонта́льная в. горизонта́льна 
в'я́зкість; жёсткая в. жорстка́ в'язкість; 
турбуле́нтная в. турбуле́нтна в'я́зкість; 
уде́льная в. пито́ма в'я́зкість; упру́гая в. 
пру́жна́ в'я́зкість 

вя́зко-упру́гий в'я́зко-пру́жни́й 
вя́зовский в'я́зівський; в-кая сви́та 

в'я́зівська сві́та; в-кие слои́ в'я́зівські шари́  
 
 

Г 
 

габари́т габари́т, -ту г. соста́ва габари́т 
скла́ду; г. строе́ния габари́т будо́ви 

га́ббро га́бро (нескл.); динамометамор-
физо́ванное г. динамометаморфізо́ване 
га́бро; мелкозерни́стое г. дрібнозерни́сте 
га́бро; оливи́новое г. оліві́нове га́бро; 
пятни́стое г. плями́сте га́бро; роговооб-
ма́нковое г. роговообма́нкове га́бро; 
ру́дное г. ру́дне га́бро; серпентини-
зи́рованное оливи́новое г. серпентині-
зо́ване оліві́нове га́бро; слои́стое г. шару-
ва́те га́бро; соссюри́товое г. сосюри́тове 
га́бро; урали́товое г. уралі́тове га́бро; 
чешу́йчатое г. луска́те га́бро; шарово́е г. 
кульове́ га́бро 

га́ббро-амфиболи́т га́бро-амфіболі́т, -ту 
га́ббро-апли́т га́бро-аплі́т, -ту 
габброви́дный, габброподо́бный габро-

поді́бний 
га́ббровый га́бровий; г-вая структу́ра 

га́брова структу́ра 
га́ббро-гнейс га́бро-гнейс, -су 
га́ббро-диаба́з га́бро-діаба́з, -зу 
га́ббро-диаба́зовый га́бро-діаба́зовий;  

г.-д-вая структу́ра га́бро-діаба́зова структу́ра 
га́ббро-диори́т га́бро-діори́т, -ту 
га́ббро-диори́т-гранодиори́т га́бро-

діори́т-гранодіори́т, -ту 
га́ббро-диори́т-гранодиори́товый га́бро-

діори́т-гранодіори́товий; г.-д.-г-вая форма́-
ция га́бро-діори́т-гранодіори́това форма́ція 

га́ббро-долери́т га́бро-долери́т, -ту; так-
си́товый г.-д. такси́товий га́бро-долери́т 

габбро́ид габро́їд, -ду 
габбро́идный габро́їдний 
габброиза́ция габроїза́ція, -ції 
га́ббро-нори́т га́бро-нори́т, -ту 
га́ббро-офи́т га́бро-офі́т, -ту 
га́ббро-офи́товый га́бро-офі́товий;  

г.-о-вая структу́ра га́бро-офі́това структу́ра 
га́ббро-пегмати́т га́бро-пегмати́т, -ту 
га́ббро-порфири́т га́бро-порфіри́т, -ту 
га́ббро-сиени́т га́бро-сієні́т, -ту 
габио́н габіо́н, -ну 
га́битус га́бітус, -су; дипирамида́льный г. 

дипіраміда́льний га́бітус; дипирамидо-
ви́дный г. дипірамідоподі́бний га́бітус; 
комбини́рованный г. комбіно́ваний 
га́бітус; пинакоида́льный г. пінако-
їда́льний га́бітус; пирамида́льный г. пі-
раміда́льний га́бітус; пирамидови́дный г. 
пірамідоподі́бний га́бітус; призма-
ти́ческий г. призмати́чний га́бітус; приз-
мови́дный г. призмоподі́бний га́бітус; 
ромбоэдри́ческий г. ромбоедри́чний 
га́бітус; ромбоэдрови́дный г. ромбоедро-
поді́бний га́бітус; скаленоэдри́ческий г. 
скаленоедри́чний га́бітус; скаленоэдро-
ви́дный г. скаленоедроподі́бний га́бітус; 
сме́шанный г. змі́шаний га́бітус; тетра-
эдри́ческий г. тетраедри́чний га́бітус; тет-
раэдрови́дный г. тетраедроподі́бний га́бітус 
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гава́йский гава́йський; г. обсидиа́н га-
ва́йський обсидіа́н; г. тип изверже́ния 
гава́йский тип ви́верження 

гави́т гаві́т, -ту 
гагарини́т гагарині́т, -ту 
гага́т гага́т, -ту 
гагатали́т гагаталі́т, -ту 
гагатиза́ция гагатиза́ція, -ції 
гагати́т гагати́т, -ту 
гага́товый гага́товий 
гагатообра́зный гагатоподі́бний; г. у́голь 

гагатоподі́бне ву́гі́лля 
гагеи́т гагеї́т, -ту 
гагендорфи́т гагендорфі́т, -ту 
гагидри́т гагідри́т, -ту 
гаддами́т гадамі́т, -ту 
гадоли́ний гадолі́ній, -нію 
гадолини́т гадоліні́т, -ту 
гадроза́вр гадроза́вр, -ра 
гажа́ гажа́, -жі́, т. -же́ю 
газ газ, -зу; адсорби́рованный г. адсор-

бо́ваний газ; азо́тный г. азо́тний газ; ак-
ти́вный г. акти́вний газ; атмосфе́рный г. 
атмосфе́рний газ; биохими́ческий г. біо-
хімі́чний газ; благоро́дный г. благо-
ро́дний газ; боло́тный г. боло́тний газ; 
вадо́зный г. вадо́зний газ; веду́щий г. 
головни́й (провідни́й) газ; взры́вчатый г. 
вибухо́вий газ; включённый г. уві́мк-
нений (уві́мкнутий) газ; водяно́й г. водя-
ни́й газ; вре́дный г. шкідли́вий газ; вул-
кани́ческий г. вулкані́чний газ; г. вклю-
че́ний газ вклю́чень; гелийсодержа́щий г. 
гелієвмі́сний газ; голо́вочный г. го-
ло́вковий газ; го́рный г. гірськи́й газ; го-
рю́чий г. горю́чий (пальни́й) газ; гре-
му́чий г. гриму́чий газ; есте́ственный г. 
приро́дний газ; жи́дкий г. рідки́й газ; 
жи́рный г. жи́рний (масни́й) газ; за-
ключённый г. за́мкнений (за́мкнутий) газ; 
изве́рженный г. ви́вержений газ; индиф-
фере́нтный г. індифере́нтний газ; 
ине́ртный г. іне́ртний газ; камен-
ноу́гольный г. кам'янову́гі́льний газ; 
ка́мерный г. ка́мерний газ; ки́слый г. 
ки́слий газ; магмати́ческий г. магма-
ти́чний газ; метаморфи́ческий г. мета-
морфі́чний газ; микровключённые г-зы 
мікровклю́чені га́зи; напряжённый г. 
напру́жений газ; неконденси́рующийся г. 
неконденсува́льний газ; нефтяно́й г. 
на́фто́вий газ; окклюди́рованный г. 

оклюдо́ваний газ; опа́сный г. небезпе́чний 
газ; органи́ческий г. органі́чний газ; 
освобождённый г. ви́вільнений (зві́льне-
ний) газ; пасси́вный г. паси́вний газ; пе-
рмане́нтный г. пермане́нтний газ; 
пло́тный г. щі́льний (густи́й) газ; по-
глощённый г. погли́нутий (уві́браний) 
газ; полусухо́й г. напівсухи́й газ; по-
ля́рные г-зы поля́рні га́зи; попу́тный г. 
попу́тний газ; постоя́нный г. пості́йний 
газ; приро́дный г. приро́дний газ; радио-
акти́вный г. радіоакти́вний газ; радио-
ге́нный г. радіоге́нний газ; разре́женный г. 
розрі́джений газ; растворённый г. роз-
чи́нений газ; реа́льный г. реа́льний газ; 
ре́дкий г. рі́дкісний газ; руднико́вый (руд-
ни́чный) г. руднико́вий газ; свети́льный г. 
світи́льний газ; свобо́дный г. ві́льний газ; 
серни́стый г. сірчи́стий газ; сероводо-
ро́дный г. сірководне́вий газ; сжа́тый г. 
сти́снений (сти́снутий) газ; сжи́женный г. 
зрі́джений (скра́плений) газ; сжима́емый г. 
сти́скуваний (сти́сливий) газ; сорби́рован-
ный г. сорбо́ваний газ; спонта́нный г. спон-
та́нний газ; сухо́й г. сухи́й газ; сыро́й г. сири́й 
газ; то́почный г. то́пковий газ; то́щий г. піс-
ни́й газ; уга́рный г. чадни́й газ; углеводо-
ро́дный г. вуглеводне́вий газ; углеки́слый г. 
вуглеки́слий газ; у́гольный руднико́вый 
(рудни́чный) г. ву́гі́льний руднико́вий газ; 
уду́шливый г. заду́шливий (заду́шний) газ; 
улету́чивающийся г. летки́й газ; 
усто́йчивый г. стійки́й (ста́лий) газ; фреа-
ти́ческий г. фреати́чний газ; фумаро́ловый 
(фумаро́льный) г. фумаро́льний газ; эруп-
ти́вный г. ерупти́вний газ; ювени́льный г. 
ювені́льний газ; ядови́тый г. отру́йний газ 

газа́ция газа́ція, -ції 
газго́льдер газго́льдер, -ра; г. пере-

ме́нного объёма газго́льдер змін́ного 
об'є́му; г. постоя́нного объёма газго́льдер 
пості́йного об'є́му 

газиро́ванный газо́ваний; г-ная вода́ 
газо́вана вода́; г-ная жи́дкость газо́вана 
рідина́; г. исто́чник газо́ване джерело́ 

гази́ровать[ся] газува́ти[ся], -зу́ю, -зу́єш, 
-зу́є[ться] 

газифика́ция газифіка́ція, -ції; г. у́гля́ 
газифіка́ція ву́гі́лля; подзе́мная г. 
підзе́мна газифіка́ція 

газли́фт газлі́фт, -та 
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газоадсорбцио́нный газоадсорбці́йний; 
г-ная хроматогра́фия газоадсорбці́йна 
хроматогра́фія 

газоанализа́тор газоаналіза́тор, -ра; во-
люметри́ческий г. волюметри́чний газоа-
наліза́тор; денсимметри́ческий г. денси-
метри́чний газоаналіза́тор; опти́ческий г. 
опти́чний газоаналіза́тор; термохи-
ми́ческий г. термохімі́чний газоаналі-
за́тор; электрохими́ческий г. електрохі-
мі́чний газоаналіза́тор 

газобало́н газобало́н, -на 
газобало́нный газобало́нний; г-ная 

крепь газобало́нне крі́плення 
газобезопа́сный газобезпе́чний 
газобето́н газобето́н, -ну 
газово́дный газово́дний; г-ная часть 

за́лежи газово́дна части́на по́кладу 
газоводонефтево́дный газоводонафто-

во́дний; г-ная часть за́лежи газоводонаф-
тово́дна части́на по́кладу 

газоводонефтяно́й газоводона́фто́вий;  
г-на́я часть за́лежи газоводона́фто́ва час-
ти́на по́кладу 

газоводяно́й газоводяни́й; г-на́я смесь 
газоводяна́ су́міш 

газово́з газово́з, -за 
га́зово-пылево́й га́зово-пилови́й 
газовыделе́ние газови́ділення, (неоконч. 

д. – ещё) газовиділя́ння 
га́зовый га́зовий; г-вая бюре́тка га́зова 

бюре́тка; г-вая воро́нка га́зова воро́нка;  
г-вая дифференциа́ция га́зова диферен-
ціа́ція; г-вая диффу́зия га́зова дифу́зія;  
г-вая за́лежь га́зовий по́клад; г-вая за-
щи́та га́зовий за́хист; г-вая каве́рна 
га́зова каве́рна; г-вая конста́нта га́зова 
конста́нта; г-вая корро́зия га́зова коро́зія; 
г-вая магистра́ль га́зова магістра́ль;  
г-вая оболо́чка га́зова оболо́нка; г-вая 
про́ба га́зова про́ба; г-вая прови́нция 
га́зова прові́нція; г-вая промы́шленность 
га́зова промисло́вість; г-вая профи-
ла́ктика га́зова профіла́ктика; г-вая са́жа 
га́зова са́жа; г-вая сква́жина га́зова сверд-
лови́на; г-вая смесь га́зова су́міш; г-вая 
среда́ га́зове середо́вище; г-вая съёмка 
га́зове зніма́ння (га́зова зйо́мка); г-вая 
устано́вка га́зова устано́вка; г-вая фа́за 
изверже́ния га́зова фа́за ви́верження;  
г-вая ша́пка га́зова ша́пка; г-вое вклю-
че́ние га́зове вклю́чення; г-вое давле́ние 

га́зовий тиск; г-вое дыха́ние га́зове 
ди́хання; г-вое месторожде́ние га́зове ро-
до́вище; г-вое плавле́ние га́зове 
пла́влення; г-вое реле́ га́зове реле́; г-вое 
те́ло га́зове ті́ло; г-вое то́пливо га́зове 
па́ливо; г-вое храни́лище га́зове схо́вище; 
г-вые весы́ га́зова вага́; г-вые часы́ 
га́зовий годи́нник; г. ана́лиз га́зовий ана́ліз; 
г. вулка́н га́зовий вулка́н; г. выпрями́тель 
га́зовий випрямля́ч; г. вы́ход га́зовий ви́хід; 
г. гидра́т га́зовий гідра́т; г. гравиме́тр 
га́зовий гравіме́тр; г. заво́д га́зовий заво́д; 
г. карма́н га́зова кише́ня (га́зовий карма́н); 
г. карота́ж га́зовий карота́ж; г. кла́пан 
га́зовий кла́пан; г. ключ га́зове джерело́; 
г. кран га́зовий кран; г. конденса́т га́зовий 
конденса́т; г. конта́кт га́зовий конта́кт; 
г. ко́нус га́зовий ко́нус; г. мано́метр 
га́зовий мано́метр; г. орео́л га́зовий орео́л; 
г. очисти́тель га́зовий очи́сник; г. пласт 
га́зовий пласт; г. пробоотбо́рщик га́зовий 
пробовідбі́рник; г. про́мысел га́зовий 
про́мисел; г. пропла́сток га́зовий проп-
ла́сток (про́шарок); г. раство́р га́зовий 
ро́зчин; г. режи́м га́зовий режи́м; г. рудни́к 
га́зовий рудни́к; г. сепара́тор га́зовий сепа-
ра́тор; г. сла́нец га́зовий сла́нець; г. тер-
мо́метр га́зовий термо́метр; г. трио́д 
га́зовий тріо́д; г. у́голь га́зове ву́гі́лля; 
г. фа́ктор га́зовий фа́ктор (чи́нник); 
г. флюи́д га́зовий флюї́д; г. фонта́н 
га́зовий фонта́н; г. шлейф га́зовий шлейф; 
г. элеме́нт га́зовий елеме́нт; г. я́корь 
га́зовий я́кір 

газогенера́торный газогенера́торний; 
г. антраци́т газогенера́торний антраци́т 

газогенера́ция газогенера́ція, -ції 
газогидра́тный газогідра́тний; г-ная 

за́лежь газогідра́тний по́клад; г-ное мес-
торожде́ние газогідра́тне родо́вище 

газогидродина́мика газогідродина́міка, 
-ки, д. и п. -міці; подзе́мная г. підзе́мна 
газогідродина́міка 

газогидродинами́ческий газогідроди-
намі́чний 

газоги́пс газогі́пс, -су 
газогравитацио́нный газогравіта-

ці́йний; г-ная дифференциа́ция газогра-
вітаці́йна диференціа́ція 

газодина́мика газодина́міка, -ки, д. и п.  
-міці 

газодинами́ческий газодинамі́чний 
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газоёмкость газоє́мність, -ності, т. -ністю, 
газомі́сткість, -кості, т. -кістю 

газожи́дкий газорідки́й; г-кое вклю-
че́ние газорідке́ вклю́чення 

газожи́дкостный газоріди́нний; г-ная хро-
матогра́фия газоріди́нна хроматогра́фія 

газозолобето́н газозолобето́н, -ну 
газозолосилика́т газозолосиліка́т, -ту 
газо́йль газо́йль, -ля, т. -лем 
газокарота́ж газокарота́ж, -жу, т. -жем 
газокарота́жный газокарота́жний 
газоке́рновый (о съёмке) газоке́рновий; 

г-вая съёмка газоке́рнове зніма́ння (газо-
ке́рнова зйо́мка) 

газокомпре́ссор газокомпре́сор, -ра 
газокомпре́ссорный газокомпре́сорний; 

г-ная ста́нция газокомпре́сорна ста́нція 
газоконденса́т газоконденса́т, -ту 
газоконденса́тно-нефтяно́й газоконден-

са́тно-на́фто́вий; г.-н-на́я за́лежь газокон-
денса́тно-на́фто́вий по́клад; г.-н-но́е мес-
торожде́ние газоконденса́тно-на́фто́ве 
родо́вище 

газоконденса́тный газокондеса́тний;  
г-ная за́лежь газоконденса́тний по́клад;  
г-ное месторожде́ние газоконденса́тне 
родо́вище; г. фа́ктор газоконденса́тний 
фа́ктор (чи́нник) 

газоли́н газолі́н, -ну 
газоматери́нский газоматери́нський;  

г-кая сви́та газоматери́нська сві́та 
газо́метр газо́метр, -ра 
газоме́трия газоме́трія, -рії 
газомотово́з газомотово́з, -за 
газомотокомпре́ссор газомотокомп-

ре́сор, -ра 
газонапо́лненный газонапо́внений 
газонапо́рный газонапі́рни́й; г-ная вода́ 

газонапі́рна́ вода́ 
газонасы́щенность газонаси́ченість, -ності, 

т. -ністю; равнове́сная г. рівнова́жна 
газонаси́ченість 

газонепроница́емый газонепроникни́й, 
газонепрони́кливий 

газонефтено́сный газонафтоно́сний 
газонефтепроявле́ние газонафтопро́яв, -ву 
газонефтяно́й газона́фто́вий; г-на́я 

за́лежь газо-на́фто́вий по́клад; г. конта́кт 
газона́фто́вий конта́кт; г. фонта́н газо-
на́фто́вий фонта́н 

газоно́сность газоно́сність, -ності, т. -ністю 

газоно́сный газоно́сний; г-ная ка́мера 
газоно́сна ка́мера; г-ная поро́да газоно́сна 
поро́да; г-ная сви́та газоно́сна сві́та; 
г. бассе́йн газоно́сний басе́йн; г. горизо́нт 
газоно́сний горизо́нт; г. песо́к газоно́сний 
пісо́к; г. райо́н газоно́сний райо́н 

газооби́льность багатога́зовість, -вості, 
т. -вістю 

газооби́льный багатога́зовий; г-ные 
го́рные вы́работки багатога́зові гірни́чі 
ви́робки 

газообме́н газоо́бмін, -ну 
газообра́зный газоподі́бний; г-ная кис-

лота́ газоподі́бна кислота́; г-ная фа́за 
газоподі́бна фа́за; г-ное состоя́ние газопо-
ді́бний стан; г-ное те́ло газоподі́бне ті́ло; 
г-ное то́пливо газоподі́бне па́ливо; г. со-
ста́в газоподі́бний склад; г. углеводоро́д 
газоподі́бний вуглево́день 

газообразова́ние газоутво́рення, (неоконч. 
д. – ещё) газоутво́рювання, газотво́рення 

газоопа́сный газонебезпе́чний; г-ные 
рабо́ты газонебезпе́чні робо́ти 

газоопредели́тель газовизна́чник, -ка 
газоотда́ча газовідда́ча, -чі, т. -чею 
газоотдаю́щий газовіддава́льний; г. ис-

то́чник газовіддава́льне джерело́ 
газоочисти́тель газоочи́сник, -ка 
газоочисти́тель-нейтрализа́тор газоо-

чи́сник-нейтраліза́тор, газоочи́сника-
нейтраліза́тора 

газоочи́стный (предназначенный для 
очистки) газоочисни́й; г. фильтр газоочи-
сни́й фільтр 

газоперека́чивающий газоперека́чу-
вальний; г. агрега́т газоперека́чувальний 
агрега́т 

газоперераба́тывающий газопере-
ро́бний; г. заво́д газопереро́бний заво́д 

газопоглоти́тель газопоглина́ч, -ча́, га-
зовбира́ч, -ча́, т. -чем 

газопоказа́ние газопоказа́ння; приве-
дённое г. приве́дене газопоказа́ння;  
сумма́рное г. сума́рне газопоказа́ння 

газопотребле́ние газоспожива́ння 
газопрово́д газопрові́д, -во́ду; магист-

ра́льный г. магістра́льний газопрові́д 
газопромысло́вый газопромисло́вий;  

г-вая геоло́гия газопромисло́ва геоло́гія 
газопроница́емость газопрони́кність,  

-ності, т. -ністю, газопрони́кливість,  
-вості, т. -вістю 
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газопроница́емый газопроникни́й 
газопроявле́ние газопро́яв, -ву 
газопылево́й газопилови́й; г-ва́я час-

ти́ца газопилова́ ча́стка (части́нка) 
газораспределе́ние газорозпо́діл, -лу 
газораспредели́тельный газорозподі́ль-

ний; г-ная сеть газорозподі́льна мере́жа 
(сі́тка); г-ная систе́ма газорозподі́льна сис-
те́ма; г-ная ста́нция газорозподі́льна 
ста́нція; г. пункт газорозподі́льний пункт 

газоредуци́рующий газоредукува́льний; 
г. пункт газоредукува́льний пункт 

газосбо́рник газозбі́рник, -ка 
газосбо́рный газозбі́рний; г-ная 

вы́работка газозбі́рна ви́робка; г. пункт 
газозбір́ний пункт 

газосепара́тор газосепара́тор, -ра 
газосигнализа́тор газосигналіза́тор, -ра 
газосилика́т газосиліка́т, -ту 
газосмеси́тель газозмі́шувач, -ча, т. -чем 
газосодержа́ние газовмі́ст, -ту 
газоспаса́тельный газорятува́льний, га-

зорятівни́й; г-ная слу́жба газорятува́льна 
(газорятівна́) слу́жба 

газотра́нспортный газотра́нспортний 
газотурби́нный газотурбі́нний 
газоула́вливатель газоуло́влювач, -ча, 

т. -чем 
газоупо́рный газотривки́й, газонепрони-

кни́й 
газоупру́гий газопру́жни́й; г. режи́м га-

зопру́жни́й режи́м 
газоуравни́тельный газозрівня́льний, 

газозрі́внювальний; г-ная систе́ма газо-
зрівня́льна (газозрі́внювальна) систе́ма 

газофракциони́рующий газофракціону-
ва́льний; г-щая устано́вка газофракціо-
нува́льна устано́вка 

газохими́ческий газохімі́чний 
газохрани́лище газосхо́вище, -ща, т. -щем 
газошлакобето́н газошлакобето́н, -ну 
газошлакозолобето́н газошлакозолобе-

то́н, -ну 
га́зский га́зький; г-кие слои́ га́зькі шари́  
гайдингери́т гайдингери́т, -ту 
гайни́т гайні́т, -ту 
гайо́т гайо́т, -ту 
гайтори́т гайтори́т, -ту 
гаки́т гакі́т, -ту 
гакмани́т гакмані́т, -ту 
гал гал, -ла 
галакси́т галакси́т, -ту 

галакти́ческий галакти́чний; г. центр 
галакти́чний центр 

галапекти́т галапекти́т, -ту 
галафати́т галафати́т, -ту 
галени́т галені́т, -ту 
галенитсодержа́щий галенітовмі́сний; 

г. халькози́н галенітовмі́сний халькози́н 
галенобисмути́т галенобісмути́т, -ту 
галеноборни́т галеноборні́т, -ту 
галеновисмути́т галеновісмути́т, -ту 
галеноцерати́т галеноцерати́т, -ту 
галере́я галере́я, -ре́ї; водосбо́рная г. 

водозбі́рна галере́я 
га́лечник га́лечник, -ку; аллювиа́льный г. 

алювіа́льний га́лечник; берегово́й г. берего-
ви́й га́лечник; кру́пный г. кру́пний га́лечник; 
совреме́нный г. суча́сний га́лечник 

га́лечниковый га́лечниковий; г-вая ин-
ду́стри́я га́лечникова інду́стрія 

га́лечный га́льковий, га́лечний; г-ная 
поро́да га́лькова (га́лечна) поро́да; г-ные 
нано́сы га́лькові (га́лечні) нано́си; г. кон-
гломера́т га́льковий (га́лечний) конгломе-
ра́т; г. лото́к га́льковий (га́лечний) лоті́к; 
г. оз га́льковий (га́лечний, ріньови́й) оз; 
г. отва́л га́льковий (га́лечний) відва́л 

гализотони́ческий галізотоні́чний 
галипланкто́н галіпланкто́н, -ну 
гали́т галі́т, -ту 
галити́т галіти́т, -ту 
га́лицкий га́лицький; г-кая се́рия 

га́лицька се́рія; г-кие слои́ га́лицькі шари́  
галл гал, -ла 
галла́т гала́т, -ту 
галленште́йн галенште́йн, -ну 
галлери́т галери́т, -ту 
га́ллий га́лій, -лію 
галлина́с галіна́с, -су 
га́лловый га́ловий; г-вая кислота́ 

га́лова кислота́ 
галло́й гало́й, -ло́ю 
галли́т галі́т, -ту 
галлитцини́т галітцині́т, -ту 
галлицини́т галіцині́т, -ту 
галлуази́т галуази́т, -ту 
галлуази́товый галуази́товий; г. каоли́н 

галуази́товий каолі́н 
га́ллы мн. га́лли, -лів 
галлья́рд галья́рд, -ду 
галме́й галме́й, -ме́ю 
галме́йный галме́йний; г-ная руда́ гал-

ме́йна руда́ 
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гало́ гало́ (нескл.) 
галобе́нтос галобе́нтос, -су 
галобио́з галобіо́з, -зу 
галобио́нтный галобіо́нтний; г. орга-

ни́зм галобіо́нтний органі́зм 
галоболи́т галоболі́т, -ту 
галоге́н галоге́н, -ну 
галогене́з галогене́з, -зу 
галогени́д галогені́д, -ду 
галоге́нный галоге́нний; г-ная поро́да га-

логе́нна поро́да; г-ная сви́та галоге́нна 
сві́та; г-ная форма́ция галоге́нна форма́ція 

гало́ид гало́їд, -ду 
галоиди́т галоїди́т, -ту 
гало́идный гало́їдний 
галокине́з галокіне́з, -зу 
галоксе́нный галоксе́нний 
галоксерофи́т галоксерофі́т, -ту 
галоли́т галолі́т, -ту 
галоме́трия галоме́трія, -рії 
галоморфи́зм галоморфі́зм, -му 
галомо́рфный галомо́рфний 
галонекто́н галонекто́н, -ну 
гало́ний гало́ній, -нію 
галопели́т галопелі́т, -ту 
галопланкто́н галопланкто́н, -ну 
галопласти́чный галопласти́чний 
галотрихи́т галотрихі́т, -ту 
галофи́льный галофі́льний 
галофи́т галофі́т, -ту 
галофи́тный галофі́тний 
галофи́товые сущ., мн. галофі́тові, -вих 
галофо́бный галофо́бний 
галофреатофи́т галофреатофі́т, -ту 
галс галс, -са 
галси́т галси́т, -ту 
галу́нный галу́нний; г-ная се́тка га-

лу́нна сіт́ка 
галурги́т галургі́т, -ту 
галу́ргия галу́ргія, -гії 
галхаи́т галхаї́т, -ту 
гальваниза́ция гальваніза́ція, -ції 
гальвани́ческий гальвані́чний; г-кая 

батаре́я гальвані́чна батаре́я; г-кая кор-
ро́зия гальвані́чна коро́зія; г-кая поляри-
за́ция гальвані́чна поляриза́ція; г-кая  
цепь гальвані́чний ланцю́г; г. ток гальва-
ні́чний струм; г. элеме́нт гальвані́чний 
елеме́нт; г-кое электри́чество гальвані́чна 
еле́ктрика 

гальваномагнети́зм гальваномагнети́зм, 
-му 

гальвано́метр гальвано́метр, -ра; апе-
риоди́ческий г. аперіоди́чний гальва-
но́метр; астази́рованный г. астазо́ваний 
гальвано́метр; астати́ческий г. аста-
ти́чний гальвано́метр; баллисти́ческий г. 
балісти́чний гальвано́метр; бифиля́рный г. 
біфіля́рний гальвано́метр; зерка́льный г. 
дзерка́льний гальвано́метр; само-
пи́шущий г. самопи́сний гальвано́метр; 
стру́нный г. стру́нний гальвано́метр; элек-
тромагни́тный г. електромагні́тний галь-
вано́метр 

га́лька га́лька, -ки, д. и п. -льці, р. мн.  
-льок, рінь, -ні, т. -нню; берегова́я г. бе-
регова́ га́лька (рінь); гранёная г. гра-
но́вана га́лька (рінь); дискови́дная (ди-
скообра́зная) г. дископодіб́на га́лька 
(рінь); исштрихо́ванная г. поштрихо́вана 
га́лька (рінь); ква́рцевая г. ква́рцова 
га́лька (рінь); кру́пная г. вели́ка (кру́пна) 
га́лька (рінь); обто́ченная г. обто́чена 
га́лька (рінь); огранённая г. ограно́вана 
(огра́нена) га́лька (рінь); одногра́нная г. 
одногра́нна га́лька (рінь); обка́танная 
(ока́танная) г. обка́тана (обто́чена) га́лька 
(рінь); песча́ная г. піща́на га́лька (рінь); 
прибре́жная г. узбере́жна (прибере́жна) 
га́лька (рінь); сгла́женная г. згла́джена 
га́лька (рінь); удлинённая г. подо́вжена 
(здо́вжена, ви́довжена) га́лька (рінь) 

галькови́дный галькоподі́бний, ріньо-
поді́бний 

гальмиро́лиз гальміро́ліз, -зу 
гальмиролити́ческий гальміроліти́чний; 

г. диагене́з гальміроліти́чний діагене́з 
гальшта́тский гальшта́тський; г-кие 

известня́ки́ гальшта́тські вапняки́ 
гамагари́т гамагари́т, -ту 
гамагене́з гамагене́з, -зу 
гамарти́т гамарти́т, -ту 
гамберги́т гамбергі́т, -ту 
гамби́йский гамбі́йський; г. отде́л гам-

бі́йський ві́дділ 
га́мблий га́мблій, -лію 
га́мбургский га́мбурзький; г-кие 

пра́вила га́мбурзькі пра́вила 
гамели́т гамелі́т, -ту 
гамета́нгиевый гамета́нгієвий 
гамета́нгий гамета́нгій, -гію 
гаметоноси́тель гаметоносі́й, -сія́ 
гаметофи́т гаметофі́т, -ту 
гаме́ты мн. гаме́ти, -ме́т 
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гамиморфи́т гаміморфі́т, -ту 
гамлини́т гамліні́т, -ту; ба́риевый г. 

ба́рієвий гамліні́т 
га́мма га́мма  
га́мма-активацио́нный га́мма-активаці́й-

ний; г.-а. ме́тод га́мма-активаці́йний ме́тод 
га́мма-акти́вный га́мма-акти́вний 
га́мма-га́мма-карота́ж га́мма-га́мма-

карота́ж, -жу, т. -жем; пло́тный г.-г.-к. 
щі́льний га́мма-га́мма-карота́ж; селек-
ти́вный г.-г.-к. селекти́вний га́мма-га́мма-
карота́ж; сопряжённый г.-г.-к. спо-
лу́чений (з'є́днаний) га́мма-га́мма-карота́ж 

га́мма-га́мма-ме́тод га́мма-га́мма-ме́тод, 
-ду; пло́тностный г.-г.-м. густи́нний 
га́мма-га́мма-ме́тод 

гамма́да гама́да, -ди 
га́мма-желе́зо га́мма-залі́зо, -за 
га́мма-излуча́тель га́мма-випромі́нювач,  

-ча, т. -чем 
га́мма-излуче́ние га́мма-випромі́нюван-

ня; жёсткое г.-и. жорстке́ га́мма-випро-
мі́нювання; мя́гкое г.-и. м'яке́ га́мма-
випромі́нювання 

га́мма-карота́ж га́мма-карота́ж, -жу, т.  
-жем; и́мпульсный нейтро́нный г.-к. 
і́мпульсний нейтро́нний га́мма-карота́ж; 
нейтро́нный г.-к. нейтро́нний га́мма-
карота́ж; спектрометри́ческий г.-к. спек-
трометри́чний га́мма-карота́ж; спектро-
метри́ческий нейтро́нный г.-к. спектро-
метри́чний нейтро́нний га́мма-карота́ж 

га́мма-квант га́мма-квант, -та 
га́мма-лучи́ га́мма-про́мені, -нів, (собир.) 

га́мма-промі́ння 
га́мма-ме́тод га́мма-ме́тод, -ду; и́м-

пульсный нейтро́нный г.-м. і́мпульсний 
нейтро́нний га́мма-ме́тод 

га́мма-нейтро́нный га́мма-нейтро́нний; 
г.-н. карота́ж га́мма-нейтро́нний карота́ж 

га́мма-пале́тка га́мма-пале́тка, -ки, д. и 
п. -тці, р. мн. -ток 

га́мма-плотноме́р га́мма-густомі́р, -ра; 
ви́лочный г.-п. ви́лковий га́мма-густомі́р; 
приставно́й г.-п. приставни́й га́мма-
густомі́р; цифрово́й г.-п. цифрови́й 
га́мма-густомі́р 

га́мма-прибо́р га́мма-при́лад, -ду 
га́мма-радио́метр га́мма-радіо́метр, -ра 
га́мма-резона́нс га́мма-резона́нс; 

я́дерный г.-р. я́дерний га́мма-резона́нс 
гаммари́т гамари́т, -ту 

га́мма-съёмка га́мма-зйо́мка, (неоконч. д. 
– ещё) га́мма-зніма́ння 

гамо́нт гамо́нт, -ту 
гампшири́т гампшири́т, -ту 
гамронги́т гамронгі́т, -ту 
гангамопте́рис гангамопте́рис, -су 
гангне́ст гангне́ст, -ту 
га́ндальский га́ндальський; г-кая сви́та 

га́ндальська сві́та 
гандри́ний гандри́ній, -нію 
ганингит ганінгі́т, -ту 
гани́стер гані́стер, -ру 
гани́т гані́т, -ту 
ганкокки́т ганкокіт́, -ту 
ганкси́т ганкси́т, -ту 
ганнеи́т ганеї́т, -ту 
ганнисше́р ганісше́р, -ру 
ганнодо́нт ганодо́нт, -ту 
гано́ид гано́їд, -ду; ко́стный г. кісткови́й 

гано́їд; хрящево́й г. хрящови́й гано́їд 
гано́идный гано́їдний 
гано́ин гано́їн, -ну 
ганомати́т ганомати́т, -ту 
ганофилли́т ганофілі́т, -ту 
ганошпине́ль ганошпіне́ль, -лі, т. -ллю, 

р. мн. -лей 
гануши́т гануши́т, -ту 
гапи́т гапі́т, -ту 
гаплобаза́льтовый гаплобаза́льтовий;  

г-вая систе́ма гаплобаза́льтова систе́ма 
гапло́идный гапло́їдний; г-ное поко-

ле́ние гапло́їдне поколі́ння 
гаплостемо́нный гаплостемо́нний 
гаплотини́т гаплотині́т, -ту 
гаплофи́р гаплофі́р, -ру 
гаравелли́т гаравелі́т, -ту 
гарбенцеоли́т гарбенцеолі́т, -ту 
гарболи́т гарболі́т, -ту 
гарборти́т гарборти́т, -ту 
гарга́сский гарга́ський; г. подъя́рус гар-

га́ський під'я́рус 
гардистони́т гардистоні́т, -ту 
гареваи́т гареваї́т, -ту 
гарибальди́т гарибальди́т, -ту 
гари́га гари́га, -ги, д. и п. -ри́зі, р. мн. -ри́г 
гармони́ческий гармоні́йний; г-кая на-

гру́зка гармоні́йне наванта́ження; г-кая 
скла́дчатость гармоні́йна складча́стість; 
г. (гармони́йный) сигна́л гармоні́чний 
(гармоні́йний) сигна́л; г-кое (гармо-
ни́чное) соотноше́ние гармоні́йне спів-
відно́шення 
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гармони́чный гармоні́йний, гармо-
ні́чний; гармони́ческое (гармони́чное) 
соотноше́ние гармоні́йне співвідно́шення; 
г-ная крива́я гармоні́йна (гармоні́чна) 
крива́; г-ная скла́дка гармоні́йна (гармо-
ні́чна) скла́дка; г-ные колеба́ния гармо-
ні́чні колива́ння; г. ана́лиз гармоні́йний 
(гармоні́чний) ана́ліз; сфери́ческий г. 
ана́лиз сфери́чний гармоні́йний (гармо-
ні́чний) ана́ліз 

гармото́м гармото́м, -му 
гарниери́т гарнієри́т, -ту 
гарнсдорфи́т гарнсдорфі́т, -ту 
гарполи́т гарполі́т, -ту 
гаррельси́т гарельси́т, -ту 
гарризи́т гаризи́т, -ту 
гаррони́т гароні́т, -ту 
гарстиги́т гарстигі́т, -ту 
гартбле́й гартбле́й, -ле́ю 
гарти́н гарти́н, -ну 
гартлеи́т гартлеї́т, -ту 
гартти́т гарти́т, -ту 
гарцбурги́т гарцбургі́т, -ту 
гарци́т гарци́т, -ту 
гаси́тель га́сни́к, -ка́; электромагнит-

ный г. електромагні́тний га́сни́к 
гаснеи́т гаснеї́т, -ту 
гассули́т гасулі́т, -ту 
гастальди́т гастальди́т, -ту 
гастели́т гастелі́т, -ту 
гастингси́т гастингси́т, -ту 
гастингси́товый гастингси́товий; же-

ле́зисто-ма́гниевая г-вая обма́нка за-
лі́зисто-ма́гнієва гастингси́това обма́нка 

гастра́лии мн. гастра́лії, -ліїв 
гастрозо́ид гастрозо́їд, -да 
гастроли́ты мн. гастролі́ти, -тів 
гастроподо́вый гастропо́довий; г-вые 

слои́ гастропо́дові шари́  
гастье́рский гаст'є́рський; г. век гаст'є́р-

ський вік 
гатчети́т гатчети́т, -ту 
гатчеттоли́т гатчетолі́т, -ту 
гать га́тка, -ки, д. и п. -тці, р. мн. -ток, 

гать, -ті, т. -ттю 
гаули́т гаулі́т, -ту 
гаусберги́т гаусбергі́т, -ту 
гауслини́т гаусліні́т, -ту 
гаусманни́т гаусмані́т, -ту 
гаутеи́т гаутеї́т, -ту 
гаухекорни́т гаухекорні́т, -ту 
гауэри́т гауери́т, -ту 

гаше́ние гасін́ня, (преимущественно 
извести) га́шення 

гашю́ры мн. гашу́ри, -шу́р 
гаюи́н гаюї́н, -ну 
гаюини́т гаюїні́т, -ту 
гаюи́новый гаюї́новий; г-вая поро́да 

гаюї́нова поро́да; г. порфи́р гаюї́новий 
порфір́; г. тахили́т гаюї́новий тахілі́т; 
г. фоноли́т гаюї́новий фонолі́т 

гаюинофи́р гаюїнофі́р, -ру 
гвадалкацари́т гвадалкацари́т, -ту 
гвадаррами́т гвадарамі́т, -ту 
гвардиаи́т гвардіаї́т, -ту 
гварини́т гварині́т, -ту 
гваякили́т гваякілі́т, -ту 
гверсо́лт гверсо́лт, -ту 
гвехари́т гвехари́т, -ту 
гвианаи́т гвіанаї́т, -ту 
гдо́вский гдо́вський; г-кие слои́ 

гдо́вські шари́  
геаркси́т геаркси́т, -ту 
геарксути́т геарксути́т, -ту 
гебгарди́т гебгарди́т, -ту 
геброни́т геброні́т, -ту 
гебуритодаци́т гебуритодаци́т, -ту 
геверси́т геверси́т, -ту 
геветти́т гевети́т, -ту 
гедани́т гедані́т, -ту 
геденберги́т геденбергі́т, -ту 
геденберги́товый геденбергі́товий 
гедифа́н гедифа́н, -ну 
гедри́т гедри́т, -ту 
гедрити́т гедрити́т, -ту 
гедройци́т гедройци́т, -ту 
гедруми́т (заст. хедруми́т), -ту 
ге́ерский ге́єрський; г. я́рус ге́єрський 

я́рус 
гезе́нк гезе́нк, -ка 
гезерли́т гезерлі́т, -ту 
гёзы мн. ге́зи, -зів 
гейдельбе́ргский гейдельбе́рзький; 

г. челове́к гейдельбе́рзька люди́на 
ге́йзер ге́йзер, -ра; грязево́й г. грязьови́й 

ге́йзер; ритми́ческий г. ритмі́чний ге́йзер 
гейзери́т гейзери́т, -ту 
гейкили́т гейкілі́т, -ту 
гейкили́то-гельмени́т гейкілі́то-

гельмені́т, -ту 
гейколи́т гейколі́т, -ту 
гейланди́т гейланди́т, -ту; ба́риевый г. 

ба́рієвий гейланди́т 
гейлюсси́т гейлюси́т, -ту 
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гейми́т геймі́т, -ту 
ге́йстер-кварц ге́йстер-кварц, -цу 
гекатоли́т гекатолі́т, -ту 
гексагидри́т гексагідри́т, -ту 
гексаги́ра гексагі́ра, -ри 
гексаги́рный гексагі́рний; г-ная синго-

ни́я гексагі́рна сингоні́я 
гексагиро́ида гексагіро́їда, -ди 
гексагона́льно-дипирамида́льный гек-

сагона́льно-дипіраміда́льний; г.-д-ная 
симме́три́я гексагона́льно-дипіраміда́льна 
симетрі́я; г.-д. вид симме́три́и гексаго-
на́льно-дипіраміда́льний вид симетрі́ї 

гексагона́льно-пирамида́льный гекса-
гона́льно-піраміда́льний; г.-п. вид сим-
ме́три́и гексагона́льно-піраміда́льний вид 
симетрі́ї 

гексагона́льно-трапецоэдри́ческий гек-
сагона́льно-трапецоедри́чний; г.-т-кая сим-
ме́три́я гексагона́льно-трапецоедри́чна си-
метрі́я; г.-т. вид симме́три́и гексагона́льно-
трапецоедри́чний вид симетрі́ї 

гексагона́льный гексагона́льний; г-ная 
дипирами́да гексагона́льна дипірамі́да; 
г-ная при́зма гексагона́льна при́зма;  
г-ная сингони́я гексагона́льна сингоні́я; 
г-ная систе́ма гексагона́льна систе́ма;  
г-ная упако́вка гексагона́льна упако́вка 

гексагони́т гексагоні́т, -ту 
гексака́льциевый гексака́льцієвий 
гексакисокта́эдр гексакисокта́едр, -ра 
гексакистетра́эдр гексакистетра́едр, -ра 
гексакобальтнитри́т гексакобальтніт-

ри́т, -ту 
гексакора́лл гексакора́л, -ла 
гексакти́ны мн. гексакти́ни, -нів 
гексаметафосфа́т гексаметафосфа́т, -ту 
гекса́н гекса́н, -ну 
гексанти́н гексанти́н, -ну 
гексаокта́эдр гексаокта́едр, -ра 
гекса́стр гекса́стр, -ра 
гексатетра́эдр гексатетра́едр, -ра 
гексатетраэдри́ческий гексатетраед-

ри́чний 
гексахлорэта́н гексахлорета́н, -ну 
гекса́эдр гекса́едр, -ра 
гексаэдра́льный гексаедра́льний; г-ная 

тетра́да гексаедра́льна тетра́да 
гексаэдри́т гексаедри́т, -ту 
гексаэдри́ческий гексаедри́чний; г-кое 

желе́зо гексаедри́чне залі́зо 
гексе́н гексе́н, -ну 

гексоге́н гексоге́н, -ну 
гексокта́эдр гексокта́едр, -ра 
гексоктаэдри́ческий гексоктаедри́чний; 

г-кая симме́три́я гексоктаедри́чна симет-
рі́я; г. вид симме́три́и гексоктаедри́чний 
вид симетрі́ї 

гекти́ческий гекти́чний 
гекто́граф гекто́граф, -фа 
гекта́р гекта́р, -ра 
гектова́тт гектова́т, -та 
гектова́тт-час гектова́т-годи́на, -ни 
гектокоти́ль гектокоті́ль, -ля, т. -лем 
гектоли́тр гектолі́тр, -ра 
гектори́т гектори́т, -ту 
геладоте́рий геладоте́рій, -рію 
ге́левый ге́левий; г-вая оболо́чка ге́лева 

оболо́нка; г-вая структу́ра ге́лева струк-
ту́ра; г. палагони́т ге́левий палагоні́т; 
г. у́голь ге́леве ву́гі́лля 

гелени́т гелені́т, -ту 
гелеобра́зный гелеподі́бний; г-ное 

вещество́ гелеподі́бна речовина́ 
гелеопланкто́н гелеопланкто́н, -ну 
гелигни́т гелігні́т, -ту 
ге́лиево-нео́новый ге́лієво-нео́новий 
ге́лиевый ге́лієвий; г-вая съёмка 

ге́лієве зніма́ння (ге́лієва зйо́мка); г-вая 
тексту́ра ге́лієва тексту́ра; г-вое дыха́ние 
ге́лієве ди́хання; г. ме́тод ге́лієвий ме́тод 

ге́лий ге́лій, -лію 
гелийсодержа́щий гелієвмі́сний; г. газ 

гелієвмі́сний газ 
гели́кий гелі́кій, -кію 
геликло́н гелікло́н, -ну 
геликоида́льный гелікоїда́льний; г-ная 

спира́ль гелікоїда́льна спіра́ль 
гелико́идный геліко́їдний; г-ная ра́кови-

на геліко́їдна черепа́шка (му́шля, ско́йка) 
гелико́кон геліко́кон, -на 
геликоприо́н гелікопріо́н, -ну 
геликоцера́совый гелікоцера́совий 
геликти́т гелікти́т, -ту 
гелиобио́нт геліобіо́нт, -та 
гелио́граф геліо́граф, -фа 
гелиографи́ческий геліографі́чний;  

г-кая долгота́ геліографі́чна довгота́;  
г-кая широта́ геліографі́чна широта́ 

гелиодо́р геліодо́р, -ру 
гелиоли́т геліолі́т, -ту 
гелиолитоиде́и мн. геліолітоіде́ї, -де́й 
гелиотро́п геліотро́п, -пу (минерал) и -па 

(инструмент) 
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гелиофи́л геліофі́л, -ла 
гелиофилли́т геліофілі́т, -ту 
гелиофи́т геліофі́т, -ту 
гелиоцентри́ческий геліоцентри́чний 
гелипелаги́ческий геліпелагі́чний; г-кие 

оса́дки геліпелагі́чні оса́дки 
гели́т гелі́т, -ту 
гёли́т гьолі́т, -ту 
гелитоли́т гелітолі́т, -ту 
гелифика́ция геліфіка́ція, -ції 
гелифици́рованный геліфіко́ваний;  

г-ная ткань геліфіко́вана ткани́на; г-ное 
вещество́ геліфіко́вана речовина́; г-ное 
волокно́ геліфіко́ване волокно́ 

гелици́товый геліци́товий; г-вая струк-
ту́ра геліци́това структу́ра; г-вое 
строе́ние геліци́това будо́ва 

гелланди́т геланди́т, -ту 
геллефли́нта гелефлі́нта, -ти 
геллефли́нтовый гелефлі́нтовий; г. гнейс 

гелефлі́нтовий гнейс 
гелози́т гелози́т, -ту 
гелотро́н гелотро́н, -на 
гель гель, -лю, т. -лем; г. кремнезёма 

гель кремнезе́му; силика́тный г. силі-
ка́тний гель 

гельбертранди́т гельбертранди́т, -ту 
гельве́т гельве́т, -ту 
гельве́тский гельве́тський; г. я́рус гель-

ве́тський я́рус 
гельви́н гельві́н, -ну 
гельдербе́ргский гельдербе́рзький;  

г. я́рус гельдербе́рзький я́рус 
гельи́т гельї́т, -ту 
гельматогене́з гельматогене́з, -зу 
гельсинки́т гельсинкі́т, -ту 
гема́льный гема́льний 
гематиза́ция гематиза́ція, -ції 
гемати́т гемати́т, -ту; блестя́щий г. бли-

ску́чий гемати́т; бу́рый г. бу́рий гемати́т; 
гли́нистый г. гли́нистий (гли́нястий) ге-
мати́т; гу́бчатый г. гу́бчастий (гу́бчатий) 
гемати́т; кристалли́ческий г. криста-
лі́чний гемати́т; о́христый г. во́хри́стий 
гемати́т; слои́стый г. шарува́тий гемати́т; 
слю́дистый г. слюди́стий гемати́т; 
сто́лбчатый г. стовпча́стий (стовпча́тий) 
гемати́т; чёрный г. чо́рний гемати́т; ясно-
слои́стый г. ясношарува́тий гемати́т 

гемати́товый гемати́товий; г. сла́нец 
гемати́товий сла́нець; поло́счатый г. квар-
ци́т смуга́стий (смужкува́тий) гема-

ти́товий кварци́т; г. филли́т гемати́товий 
філі́т; г. цеме́нт гемати́товий цеме́нт 

гематогели́т гематогелі́т, -ту 
гематокони́т гематоконі́т, -ту 
гематоли́т гематолі́т, -ту 
гематостиби́т гематостибі́т, -ту 
гематофани́т гематофані́т, -ту 
гемафибри́т гемафібри́т, -ту 
геме́ра геме́ра, -ри 
гемиабисси́т геміабіси́т, -ту 
гемиантиклина́ль геміантикліна́ль, -лі, 

т. -ллю 
гемивитрофи́ровый гемівітрофір́овий, 

напівсклистий, напівсклува́тий; г-вая 
структу́ра гемівітрофір́ова (напівскли́ста, 
напівсклува́та) структу́ра 

гемидиасхи́ст гемідіасхі́ст, -ту 
гемидиатре́ма гемідіатре́ма, -ми 
гемикласти́ческий гемікласти́чний;  

г-кая поро́да гемікласти́чна поро́да 
гемикриптофи́т гемікриптофі́т, -ту 
гемикристалли́ческий гемікриста-

лі́чний, напівкристалі́чний; г-кая струк-
ту́ра гемікристалі́чна (напівкристалі́чна) 
структу́ра 

гемиморфи́зм геміморфі́зм, -му 
гемиморфи́т геміморфі́т, -ту 
гемиморфи́я геміморфі́я, -фі́ї 
гемимо́рфный гемімо́рфний 
гемиортомагмати́т геміортомагмати́т, -ту 
гемипелаги́ческий геміпелагі́чний; г-кие 

отложения геміпелагі́чні ві́дклади 
гемипри́зма геміпри́зма, -ми 
гемисе́пта гемісе́пта, -ти 
гемисинекли́за гемісинеклі́за, -зи 
гемисинклина́ль гемісинкліна́ль, -лі, т. 

-ллю 
гемисинклино́рий гемісинкліно́рій, -рію 
гемисфе́ра гемісфе́ра, -ри 
гемихоани́товый геміхоані́товий 
гемитре́н гемітре́н, -на 
гемиэдри́зм геміедри́зм, -му 
гемиэдри́т геміедри́т, -ту 
гемиэдри́ческий геміедри́чний 
гемиэдри́я геміедрі́я, -рі́ї 
ге́мма ге́ма, -ми 
геммоло́гия гемоло́гія, -гії 
ге́ммула ге́мула, -ли 
ге́ммульный ге́мульний 
гемоильмени́т гемоільмені́т, -ту 
ген ген, -на, р. мн. -нів 
гена́льный гена́льний; г. у́гол гена́льний 

кут 
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генвуди́т генвуди́т, -ту 
генеалоги́ческий генеалогі́чний, родо-

ві́дний; г-кое де́рево генеалогі́чне (родо-
ві́дне) де́рево 

генеало́гия генеало́гія, -гії 
гене́диум гене́діум, -му 
гене́зис гене́зис, -су, похо́дження 
генерализа́ция генераліза́ція, -ції 
генерализи́рованный, генерали-

зо́ванный генералізо́ваний; г. разре́з ге-
нералізо́ваний ро́зріз 

генера́льный генера́льний; г-ная ка́рта 
генера́льна ка́рта (ма́па); г. груз гене-
ра́льний ванта́ж 

генерати́вный генерати́вний; г-ная 
кле́тка генерати́вна кліти́на; г-ная 
скла́дка генерати́вна скла́дка 

генера́тор генера́тор, -ра; возду́шно-
пе́нный г. пові́тря́но-пі́нний генера́тор; 
г. возбужде́ния альтерна́тора генера́тор 
збу́дження альтерна́тора; г. нейтро́нов 
генера́тор нейтро́нів; г. переме́нного то́ка 
генера́тор змі́нного стру́му; г. посто-
я́нного то́ка генера́тор пості́йного стру́му; 
ла́мповый г. ла́мповий генера́тор 

генерацио́нный генераці́йний; г. эта́п 
нефтегазообразова́ния генераці́йний ета́п 
нафтогазоутво́рення 

генера́ция генера́ція, -ції; г. минера́лов 
генера́ція мінера́лів; г. поро́д генера́ція 
порі́д; г. тре́щин генера́ція трі́щин; г. эле-
ктри́чества генера́ція еле́ктрики 

генери́ровать[ся] генерува́ти[ся], -ру́ю,  
-ру́єш, -ру́є[ться] 

генероти́п генероти́п, -пу 
генети́ческий генети́чний; г-кая асси-

миля́ция генети́чна асиміля́ція; г-кая 
геоморфоло́гия генети́чна геоморфоло́гія; 
г-кая изме́нчивость генети́чна мін-
ли́вість; г-кая классифика́ция генети́чна 
класифіка́ція; г-кая минерало́гия гене-
ти́чна мінерало́гія; г-кая морфоло́гия 
генети́чна морфоло́гія; г-кая па́мять ге-
нети́чна па́м'ять; г-кая связь генети́чний 
зв'язо́к; г-кая текто́ника генети́чна тек-
то́ніка; г. фонд генети́чний фонд; г. цикл 
генети́чний цикл 

геноголоти́п геноголоти́п, -пу 
генокоти́п генокоти́п, -пу 
генолектоти́п генолектоти́п, -пу 
гено́мный гено́мний 
геносинти́п геносинти́п, -пу 

геносистема́тика геносистема́тика, -ки, 
д. и п. -тиці 

геноти́п геноти́п, -пу 
генотипи́ческий генотипо́вий; г-кая 

адапта́ция генотипо́ва адапта́ція; г-кие 
ме́тоды геноти́пні ме́тоди 

генофо́нд генофо́нд, -ду 
гентгельви́н гентгельві́н, -ну 
генти́льный генти́льний 
генти́т генти́т, -ту 
геоаку́стика геоаку́стика, -ки, д. и п. -тиці 
геоамфибиоти́ческий геоамфібіоти́чний 
геоантиклина́ль геоантикліна́ль, -лі, т. 

-ллю 
геоантиклина́льный геоантиклі-

на́льний; г-ная волна́ геоантикліна́льна 
хви́ля; г-ная зо́на геоантикліна́льна зо́на 

геоархеогра́фия геоархеогра́фія, -фії 
геобаро́метр геобаро́метр, -ра 
геобассе́йн геобасе́йн, -ну 
геобио́з геобіо́з, -зу 
геобло́к геобло́к, -ка, п. -ло́ці, р. мн. -ло́к 
геобота́ника геобота́ніка, -ки, д. и п.  

-ніці; истори́ческая г. істори́чна геобо-
та́ніка 

геоботани́ческий геоботані́чний; г-кая 
съёмка геоботані́чне зніма́ння (геобота-
ні́чна зйо́мка); г-кое карти́рование геобо-
тані́чне картува́ння 

геогене́зис геогене́зис, -су 
геогенера́ция геогенера́ція, -ції 
геогенети́ческий геогенети́чний; г. за-

ко́н геогенети́чний зако́н 
геогидроло́гия геогідроло́гія, -гії 
геогно́зия геогно́зія, -зії 
геогра́мма геогра́ма, -ми 
географи́ческий географі́чний; г-кая 

гомоло́гия географі́чна гомоло́гія; г-кая 
долгота́ географі́чна довгота́; г-кая зо́на 
географіч́на зо́на; г-кая изме́нчивость 
географіч́на мінли́вість; г-кая среда́ гео-
графі́чне середо́вище; г-кая съёмка гео-
графі́чне зніма́ння (географіч́на зйо́мка);  
г-кая циркуля́ция географіч́на цирку-
ля́ція; г-кая широта́ географі́чна широта́; 
г-кая эколо́гия географі́чна еколо́гія;  
г-кие координа́ты географі́чні коорди-
на́ти; г. меридиа́н географі́чний меридіа́н; 
г. параллели́зм географі́чний паралелі́зм; 
г. фа́ктор географі́чний фа́ктор (чи́нник); 
г. цено́з географі́чний цено́з; г. цикл гео-
графі́чний цикл; г-кое видообразова́ние 
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географіч́не видоутво́рення; г-кое вика-
ри́рование географі́чне вікаріюва́ння 

геогра́фия геогра́фія, -фії; ботани́че-
ская г. ботані́чна геогра́фія; г. плейсто-
це́на геогра́фія плейстоце́ну; истори́че-
ская г. істори́чна геогра́фія; физи́ческая г. 
фізи́чна геогра́фія; экономи́ческая г. еко-
номі́чна геогра́фія 

геодези́ческий геодези́чний; г-кая при-
вя́зка геодези́чна прив'я́зка; г-кая сеть 
геодези́чна мере́жа; г-кая съёмка геоде-
зи́чне зніма́ння (геодези́чна зйо́мка); г-кие 
координа́ты геодези́чні координа́ти; 
г. а́зимут геодези́чний а́зимут; г. визи́р-
ный пункт геодези́чний візи́рний пункт; 
г. пункт геодези́чний пункт; г-кое изме-
ре́ние геодези́чне вимі́рювання (геоде-
зи́чний ви́мір) 

геоде́зия геоде́зія, -зії 
геодепре́ссия геодепре́сія, -сії 
геодина́мика геодина́міка, -ки, д. и п.  

-міці 
геодинами́ческий геодинамі́чний; г-кая 

моде́ль геодинамі́чна моде́ль; г-кая само-
организа́ция геодинамі́чна самооргані-
за́ція; г-кая сфе́ра геодинамі́чна сфе́ра;  
г-кая эволю́ция геодинамі́чна еволю́ція 

гео́ид гео́їд, -да 
гео́идный гео́їдний 
геоизоба́та геоізоба́та, -ти 
геоизоте́рма геоізоте́рма, -ми 
геоизотерми́ческий геоізотермі́чний;  

г-кая ка́рта геоізотермі́чна ка́рта (ма́па); 
г-кая пове́рхность геоізотермі́чна по-
ве́рхня; г. (изогеотерми́ческий) про́филь 
геоізотермі́чний (ізогеотермі́чний) 
про́філь; г. разре́з геоізотермі́чний ро́зріз 

геоизотерми́я геоізотермі́я, -мії́ 
геоистори́ческий геоістори́чний; 

г. при́нцип геоістори́чний при́нцип 
геокоро́на геокоро́на, -ни 
геокорона́льный геокорона́льний 
геократи́ческий геократи́чний; г-кая 

фа́за геократи́чна фа́за; г. эта́п геокра-
ти́чний ета́п; г-кое движе́ние геокра-
ти́чний рух 

геокрилоги́ческий геокрилогі́чний; 
г. разре́з геокрилогі́чний ро́зріз 

геокриологи́ческий геокріологі́чний;  
г-кая ка́рта геокріологі́чна ка́рта (ма́па); 
г-кая съёмка геокріологі́чне зніма́ння 

(геокріологі́чна зйо́мка); г. прогно́з гео-
кріологі́чний прогно́з 

геокриоло́гия геокріоло́гія, -гії 
геокрони́т геокроні́т, -ту 
гео́лог (специальность) гео́лог, -га; по-

лево́й г. польови́й гео́лог; руднико́вый 
(рудни́чный) г. руднико́вий гео́лог; 
ша́хтный г. ша́хтний гео́лог 

геологи́ческий геологі́чний; возду́шная 
г-кая разве́дка пові́тря́на геологі́чна 
ро́звідка; г-кая документа́ция геологі́чна 
документа́ція; г-кая зага́дка геологіч́на 
за́га́дка; г-кая интерпрета́ция геологіч́на 
інтерпрета́ція; г-кая исто́рия геологіч́на 
істо́рія; г-кая ка́рта геологі́чна ка́рта 
(ма́па); г-кая ле́топись геологі́чний лі-
то́пис; г-кая моде́ль геологі́чна моде́ль; 
г-кая нау́ка геологі́чна нау́ка; г-кая од-
новре́ме́нность геологі́чна одноча́сність; 
г-кая после́довательность геологіч́на 
послідо́вність; г-кая прови́нция геоло-
гі́чна прові́нція; г-кая пропеде́втика гео-
логі́чна пропеде́втика; г-кая про-
цессуа́льность геологіч́на проце-
суа́льність; г-кая разве́дка геологіч́на 
ро́звідка; г-кая систе́ма геологі́чна сис-
те́ма; г-кая сква́жина геологі́чна сверд-
лови́на; г-кая слу́жба геологі́чна слу́жба; 
г-кая среда́ геологі́чне середо́вище; г-кая 
структу́ра геологі́чна структу́ра; г-кая 
сукце́ссия геологі́чна сукце́сія; г-кая 
съёмка геологі́чне зніма́ння (геологі́чна 
зйо́мка); г-кая то́лща геологі́чна то́вща;  
г-кая фантоло́гия геологі́чна фантоло́гія; 
г-кая фо́рма движе́ния мате́рии геоло-
гі́чна фо́рма ру́ху мате́рії; г-кая фор-
ма́ция геологі́чна форма́ція; г-кая хроно-
ло́гия геологі́чна хроноло́гія; г-кая шка-
ла́ геологі́чна шкала́; г-кая эволю́ция 
геологі́чна еволю́ція; г-кая экспеди́ция 
геологі́чна експеди́ція; г-кая эффек-
ти́вность геологі́чна ефекти́вність; г-кие 
запа́сы геологі́чні запа́си; г-кие усло́вия 
геологі́чні умо́ви; г-кие часы́ геологі́чний 
годи́нник; г. во́зраст геологі́чний вік; 
г. глосса́рий геологі́чний глоса́рій; г. кар-
ма́н геологі́чна кише́ня (геологі́чний кар-
ма́н); г. ко́мплекс геологі́чний ко́мплекс; 
г. контро́ль геологі́чний контро́ль; г. мо-
лото́к геологі́чний молото́к; г. марке́тинг 
геологі́чний марке́тинг; г. минера́л-
баро́метр геологі́чний мінера́л-баро́метр; 
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г. минера́л-спидо́метр геологіч́ний міне-
ра́л-спідо́метр; г. минера́л-термо́метр 
геологі́чний мінера́л-термо́метр; г. музе́й 
геологі́чний музе́й; г. пери́од геологі́чний 
пері́од; г. прогно́з гелогі́чний прогно́з; 
г. про́филь геологі́чний про́філь; г. про-
це́сс геологі́чний проце́с; г. разре́з геоло-
гі́чний ро́зріз; г. термо́метр геологі́чний 
термо́метр; г. фа́ктор геологі́чний фа́ктор 
(чи́нник); г. фено́мен геологі́чний фе-
но́мен; г. цикл геологі́чний цикл; г-кое 
аэродешифрова́ние геологі́чне аероде-
шифрува́ння; г-кое вре́мя геологі́чний 
час; г-кое гнездо́ геологі́чне гніздо́; г-кое 
движе́ние геологі́чний рух; г-кое 
изыска́ние геологі́чна ро́звідка (геоло-
гі́чний по́шук); г-кое иссле́дование геоло-
гі́чне дослі́дження; г-кое карти́рование 
геологі́чне картува́ння; г-кое летоисчис-
ле́ние геологі́чне літочи́слення; г-кое  
наблюде́ние геологі́чне спостере́ження;  
г-кое обогаще́ние геологі́чне збага́чення; 
г-кое образова́ние геологі́чна осві́та;  
г-кое прогнози́рование геологі́чне про-
гнозува́ння; г-кое простра́нство геоло-
гі́чний про́стір; г-кое распределе́ние гео-
логі́чний розпо́діл; г-кое строе́ние геоло-
гі́чна будо́ва; г-кое явле́ние геологіч́не 
я́вище; относи́тельный г. во́зраст від-
но́сний геологі́чний вік; полева́я г-кая 
па́ртия польова́ геологі́чна па́ртія 

геоло́гия геоло́гія, -гії; газопромыс-
ло́вая г. газопромисло́ва геоло́гія; г. ко-
ренны́х поро́д геоло́гія корінни́х порі́д; 
г. мо́ря геоло́гія мо́ря; г. не́фти и га́за 
геоло́гія на́фти і га́зу; г. поле́зных иско-
па́емых геоло́гія ко́ри́сних копа́лин; 
г. ру́дных месторожде́ний геоло́гія 
ру́дних родо́вищ; г. среды́ геоло́гія сере-
до́вища; го́рная г. гірни́ча геоло́гія; дина-
ми́ческая г. динамі́чна геоло́гія; инже-
не́рная г. інжене́рна геоло́гія; исто-
ри́ческая г. істори́чна геоло́гія; ка-
рье́рная инжене́рная г. кар'є́рна інже-
не́рна геоло́гія; косми́ческая г. косміч́на 
геоло́гія; леднико́вая г. льодовико́ва гео-
ло́гія; математи́ческая г. математи́чна 
геоло́гія; морска́я г. морська́ геоло́гія; 
нефтегазопромы́шленная г. нафтогазоп-
ромисло́ва геоло́гія; нефтепромысло́вая г. 
нафтопромисло́ва геоло́гія; нефтяна́я г. 

на́фто́ва геоло́гія; о́бщая г. зага́льна гео-
ло́гія; подво́дная г. підво́дна геоло́гія; 
подзе́мная г. підзе́мна геоло́гія; поиско́-
вая г. пошуко́ва (розшуко́ва, розві́дуваль-
на) геоло́гія; полева́я г. польова́ геоло́гія; 
прикладна́я г. прикладна́ геоло́гія; 
промысло́вая г. промисло́ва геоло́гія; 
региона́льная г. регіона́льна геоло́гія; 
рекогносциро́вочная г. рекогносциру-
ва́льна геоло́гія; руднико́вая (рудни́чная) г. 
руднико́ва геоло́гія; стратиграфи́ческая г. 
стратиграфі́чна геоло́гія; структу́рная г. 
структу́рна геоло́гія; тектони́ческая г. тек-
тоні́чна геоло́гія; у́гольная г. ву́гі́льна гео-
ло́гія; физи́ческая г. фізи́чна геоло́гія; чет-
верти́чная г. четверти́нна геоло́гія; эколо-
ги́ческая г. екологі́чна геоло́гія; эконо-
ми́ческая г. економі́чна геоло́гія; я́дерная г. 
я́дерна геоло́гія 

гео́лог-нефтя́ник гео́лог-нафтови́к, 
гео́лога-нафтовика́ 

гео́лого-геофизи́ческий гео́лого-геофі-
зи́чний; г.-г-кая ка́рта геоло́го-геофізи́чна 
ка́рта (ма́па) 

геологоизыска́тельский геологороз-
ві́дувальний, геологопошуко́вий 

гео́лого-палеонтологи́ческий гео́лого-
палеонтологі́чний; г.-п-кая ле́топись 
гео́лого-палеонтологі́чний літо́пис 

геологопоиско́вый геологопошуко́вий, 
геологорозшуко́вий; г. при́знак геолого-
пошуко́ва (геологорозшуко́ва) озна́ка 

геологопромы́шленный геологопроми-
сло́вий; геологопромы́шленный па-
ра́метр геологопромисло́вий пара́метр 

геологоразве́дка геологоро́звідка, гео-
логорозві́дування 

геологоразве́дочный геологороз-
ві́дувальний; г-ная экспедиция геолого-
розві́дувальна експеди́ція; г-ные рабо́ты 
геологорозві́дувальні робо́ти 

геологоразве́дчик (специальность) гео-
логорозві́дник, -ка 

гео́лого-технологи́ческий гео́лого-
технологі́чний; г.-т-кое иссле́дование 
гео́лого-технологі́чне дослі́дження 

гео́лого-экономи́ческий гео́лого-
економі́чний; г.-э-кая ка́рта гео́лого-
економі́чна ка́рта (ма́па); г.-э-кая оце́нка 
гео́лого-економі́чна оці́нка 

гео́лог-подво́дник гео́лог-підво́дник, 
гео́лога-підво́дника 
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гео́лог-поискови́к гео́лог-пошу́кувач, 
гео́лога-пошу́кувача, т. гео́логом-
пошу́кувачем 

гео́лог-разве́дчик гео́лог-розві́дник, 
гео́лога-розві́дника 

гео́лог-стратигра́ф гео́лог-стратигра́ф, 
гео́лога-стратигра́фа 

гео́лог-четверти́чник гео́лог-четверти́н-
ник, гео́лога-четверти́нника 

геомагнети́зм геомагнети́зм, -му 
геомагнети́ческий геомагнети́чний 
геомагни́тный геомагні́тний; г-ная ва-

риа́ция геомагні́тна варіа́ція; г-ная зо́на 
геомагні́тна зо́на; г-ное измене́ние геомаг-
ні́тна змі́на; г-ное по́ле геомагні́тне по́ле; 
г. и́ндекс геомагні́тний і́ндекс 

геомагнитосфе́ра геомагнітосфе́ра 
геометриза́ция геометриза́ція, -ції; 

г. месторожде́ния геометриза́ція ро-
до́вища; г. недр геометриза́ція надр 

геометри́ческий геометри́чний; г-кая 
вероя́тность геометри́чна ймові́рність 
(імові́рність); г-кая грани́ца геометри́чна 
межа́; г-кая ось геометри́чна вісь; г-кие 
конста́нты криста́лла геометри́чні конс-
та́нти криста́ла; г. ана́лиз геометри́чний 
ана́ліз; г. двойни́к геометри́чний двійни́к; 
г. фа́ктор геометри́чний фа́ктор (чи́нник); 
г-кое ме́сто геометри́чне мі́сце; г-кое ни-
вели́рование геометри́чне нівелюва́ння;  
г-кое ориенти́рование геометри́чне орієн-
тува́ння 

геоме́трия геоме́трія, -рії; г. недр гео-
ме́трія надр 

геомеха́ника геомеха́ніка, -ки, д. и п.  
-ніці; го́рная г. гірни́ча геомеха́ніка 

геомикробиоло́гия геомікробіоло́гія, -гії 
геоминерало́гия геомінерало́гія, -гії 
геомирици́т геомірици́т, -ту 
геомоноклина́ль геомонокліна́ль, -лі, т. 

-ллю 
геомо́рфный геомо́рфний 
геоморфогене́з геоморфогене́з, -зу 
геоморфогени́я геоморфогенія́, -нії 
геоморфоге́нный геоморфоге́нний 
геоморфогра́фия геоморфогра́фія, -фії 
геоморфологи́ческий геоморфоло-

гі́чний; г-кая анома́лия геоморфологі́чна 
анома́лія; г-кая аре́на геоморфологі́чна 
аре́на; г-кая исто́рия геоморфологі́чна 
істо́рія; г-кая ка́рта геоморфологі́чна 
ка́рта (ма́па); г-кая систе́ма геоморфоло-

гі́чна систе́ма; г-кая съёмка геоморфоло-
гі́чне зніма́ння (геоморфологі́чна зйо́мка); 
г. ландша́фт геоморфологіч́ний ланд-
ша́фт; г. поро́г геоморфологіч́ний порі́г; 
г. про́филь геоморфологі́чний про́філь; 
г. разре́з геоморфологі́чний ро́зріз; 
г. у́ровень геоморфологіч́ний рі́вень; 
г. фа́ктор геоморфологі́чний фа́ктор 
(чи́нник); г. цикл геоморфологі́чний цикл; 
г-кое карти́рование геоморфологі́чне 
картува́ння 

геоморфоло́гия геоморфоло́гія, -гії; ге-
нети́ческая г. генети́чна геоморфоло́гія; 
гляциа́льная г. гляціа́льна геоморфо-
ло́гія; динами́ческая г. динамі́чна гео-
морфоло́гія; инжене́рная г. інжене́рна 
геоморфоло́гія; истори́ческая г. істори́чна 
геоморфоло́гія; климати́ческая г. кліма-
ти́чна геоморфоло́гія; леднико́вая г. льо-
довико́ва геоморфоло́гія; перигля-
циа́льная г. перигляціа́льна геоморфо-
ло́гія; планета́рная г. планета́рна геомор-
фоло́гія; поиско́вая г. пошуко́ва (розшу-
ко́ва, розві́дувальна) геоморфоло́гія; ре-
гиона́льная г. регіона́льна геоморфоло́гія; 
структу́рная г. структу́рна геоморфо-
ло́гія; флювиа́льная г. флювіа́льна гео-
морфоло́гія; эволюцио́нная г. еволюці́йна 
геоморфоло́гія; я́дерная г. я́дерна гео-
морфоло́гія 

геоно́мия геоно́мія, -мії 
геономоло́гия геономоло́гія, -гії 
геополиме́ры мн. геополіме́ри, -рів 
геопотенциа́л геопотенціа́л, -лу 
геопотенциа́льный геопотенці́йний;  

г-ная высота́ геопотенці́йна висота́ 
гео́ргиевский гео́ргіївський; г-кая 

сви́та гео́ргіївська сві́та; г-кие слои́ 
гео́ргіївські шари́  

гео́ргийский гео́ргійський; г. отде́л 
гео́ргійський ві́дділ 

геори́тм геори́тм, -му 
георифтогена́ль георифтогена́ль, -лі, т. 

-ллю 
георцейкси́т георцейкси́т, -ту 
геосинекли́за геосинеклі́за, -зи 
геосинклина́ль геосинкліна́ль, -лі, т.  

-ллю; Аппала́чская г. Аппала́чська гео-
синкліна́ль; внутриконтинента́льная г. 
внутрішньоконтинента́льна геосинкліна́ль; 
втори́чная г. втори́нна геосинкліна́ль; 
г. второ́го поря́дка геосинкліна́ль дру́гого 
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поря́дку; г. пе́рвого поря́дка геосинклі-
на́ль пе́ршого поря́дку; Грампиа́нская г. 
Грампіа́нська геосинкліна́ль; двусто-
ро́нняя (двухсторо́нняя) г. двобі́чна 
(двосторо́ння) геосинкліна́ль; континен-
та́льная г. континента́льна геосинкліна́ль; 
лине́йная г. ліні́йна геосинкліна́ль; мно-
гофа́зная (многофа́зовая) г. багатофа́зова 
геосинкліна́ль; перви́чная г. перви́нна 
геосинкліна́ль; ри́фтовая г. ри́фтова гео-
синкліна́ль; Средиземномо́рская г. Серед-
земномо́рська геосинкліна́ль 

геосинклина́льный геосинкліна́льний;  
г-ная зо́на геосинкліна́льна зо́на; г-ная сис-
те́ма геосинкліна́льна систе́ма; г-ная 
скла́дчатость геосинкліна́льна склад-
ча́стість; г-ная ста́дия геосинкліна́льна 
ста́дія; г-ная фа́ция геосинкліна́льна фа́ція; 
г-ная форма́ция геосинкліна́льна форма́ція; 
г. вулкани́зм геосинкліна́льний вулкані́зм; 
г. ко́мплекс геосинкліна́льний ко́мплекс; 
г. проце́сс геосинкліна́льний проце́с; 
г. рифт геосинкліна́льний рифт; г. ров гео-
синкліна́льний рів; г. углено́сный бассе́йн 
геосинкліна́льний вуглено́сний басе́йн 

геосисте́ма геосисте́ма, -ми 
геосоно́граф геосоно́граф, -фа 
геоста́тика геоста́тика, -ки, д. и п. -тиці 
геостати́ческий геостати́чний; г-кое дав-

ле́ние геостати́чний тиск; г-кое коле-
ба́ние геостати́чне колива́ння 

геостратиграфи́ческий геостратиграфі́ч-
ний; г-кая шкала́ геостратиграфі́чна шкала́ 

геостратометри́ческий геостратомет-
ри́чний; г. этало́н геостратометри́чний 
етало́н 

геострофи́ческий геострофі́чний; г-кое 
движе́ние геострофі́чний рух 

геострукту́ра геострукту́ра, -ри 
геострукту́рный геострукту́рний 
геосфе́ра геосфе́ра, -ри; сейсмогра-

фи́ческая г. сейсмографі́чна геосфе́ра 
геота́ксия геота́ксія, -сії 
геотектогене́з геотектогене́з, -зу 
геотектоклина́ль геотектокліна́ль, -лі, 

т. -ллю 
геотекто́ника геотекто́ніка, -ки, д. и п. 

-ніці 
геотектони́ческий геотектоні́чний;  

г-кая цикли́чность геотектоні́чна цик-
лі́чність; г. цикл геотектоніч́ний цикл; 
раннеальпи́йский г. цикл ранньоаль-

пі́йський геотектоні́чний цикл; ранне-
аппала́чский г. цикл ранньоаппа-
ла́чський геотектоні́чний цикл 

геотектоноге́н геотектоноге́н, -на 
геотекту́ра геотекту́ра, -ри 
геотерма́льный геотерма́льний; г. ме-

таморфи́зм геотерма́льний метаморфі́зм 
геоте́рмика, геотерми́я геоте́рміка, -ки, 

д. и п. -міці, геотермі́я, -мі́ї; практи́ческая г. 
практи́чна геоте́рміка (геотермі́я) 

геотерми́ческий геотермі́чний; г-кая 
ка́рта геотермі́чна ка́рта (ма́па); г-кая 
разве́дка геотермі́чна ро́звідка; г-кая 
ступе́нь геотермі́чний сту́пінь (рі́вень);  
г-кая съёмка геотермі́чне зніма́ння (гео-
термі́чна зйо́мка); г. градие́нт геотер-
мі́чний градіє́нт 

геотермо́метр геотермо́метр, -ра; изо-
то́пный г. ізото́пний геотермо́метр; мине-
ралоги́ческий г. мінералогі́чний геотер-
мо́метр 

геоте́хника геоте́хніка, -ки, д. и п. -ніці, 
р. мн. -нік 

геотехни́ческий геотехні́чний 
геотоксикоме́трия геотоксикоме́трія, -рії 
геото́п геото́п, -пу 
геотополо́гия геотополо́гія, -гії 
геотра́верс геотра́верс, -су, геотра́верз,  

-зу, геотра́верса, -си, геотра́верза, -зи 
геотрансе́кт геотрансе́кт, -та 
геотумо́р геотумо́р, -ра 
геоунда́ция геоунда́ція, -ції 
геофа́за геофа́за, -зи 
геофи́зик (специальность) геофі́зик, -ка 
геофи́зика геофі́зика, -ки, д. и п. -зиці; 

г. высо́ких давле́ний геофі́зика висо́ких 
ти́сків; г. высо́ких температу́р геофі́зика 
висо́ких температу́р; нефтега́зовая г. наф-
тога́зова геофі́зика; подзе́мная г. підзе́мна 
геофі́зика; поиско́во-разве́дочная г. пошу-
ко́во-розві́дувальна (розшуко́во-
розві́дувальна) геофі́зика; прикладна́я г. 
прикладна́ геофі́зика; промысло́вая г. про-
мисло́ва геофі́зика; разве́дочная г. роз-
ві́дувальна геофі́зика; ру́дная г. ру́дна гео-
фі́зика; сква́жинная г. свердлови́нна гео-
фі́зика; у́гольная г. ву́гі́льна геофі́зика; эко-
логи́ческая г. екологі́чна геофі́зика; 
я́дерная г. я́дерна геофіз́ика 

геофизи́ческий геофізи́чний; г-кая 
анома́лия геофізи́чна анома́лія; г-кая 
засе́чка геофізи́чна за́січка; г-кая корре-
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ляцио́нная ка́рта геофізи́чна кореляці́йна 
ка́рта (ма́па); г-кая модифика́ция геофі-
зи́чна модифіка́ція; г-кая обсервато́рия 
геофізи́чна обсервато́рія; г-кая разве́дка 
геофізи́чна ро́звідка; г-кая сква́жина геофі-
зи́чна свердлови́на; г-кая характери́стика 
геофізи́чна характери́стика; г. ко́мплекс 
геофізи́чний ко́мплекс; г. ме́тод геофізи́чний 
ме́тод; г. по́иск геофізи́чний по́шук (ро́зшук, 
шука́ння); г. фа́ктор геофізи́чний фа́ктор 
(чи́нник); г-кое иссле́дование геофізи́чне 
дослі́дження; г-кое карти́рование геофі-
зи́чне картува́ння; г-кое наблюде́ние геофі-
зи́чне спостере́ження; г-кое показа́ние 
геофізи́чне показа́ння; г-кое по́ле геофі-
зи́чне по́ле; до́пплеровский г. ме́тод 
до́плерівський геофізи́чний ме́тод; 
ла́зерный г. ме́тод ла́зерний геофізи́чний 
ме́тод; морска́я г-кая разве́дка морська́ 
геофізи́чна ро́звідка; опережа́ющие г-кие 
рабо́ты випере́джувальні геофізи́чні ро-
бо́ти; сопровожда́ющие г-кие рабо́ты 
супрово́джувальні геофізи́чні робо́ти 

геофильтрацио́нный геофільтраці́йний; 
г-ная моде́ль геофільтраці́йна моде́ль 

геофлексу́ра геофлексу́ра, -ри 
геофло́ра геофло́ра, -ри 
геофо́н геофо́н, -ну 
геоформа́ция геоформа́ція, -ції 
геохими́ческий геохімі́чний; г-кая ано-

ма́лия геохімі́чна анома́лія; г-кая 
диагра́мма геохімі́чна діагра́ма; г-кая 
звезда́ геохімі́чна зі́рка; г-кая зо́на геохі-
мі́чна зо́на; г-кая ка́рта геохімі́чна ка́рта 
(ма́па); г-кая классифика́ция геохімі́чна 
класифіка́ція; г-кая корреля́ция геохі-
мі́чна кореля́ція; г-кая мигра́ция геохі-
мі́чна мігра́ція; г-кая о́бласть геохімі́чна 
о́бласть; г-кая прови́нция геохімі́чна 
прові́нція; г-кая разве́дка геохімі́чна 
ро́звідка (геохімі́чне розві́дування); г-кая 
систе́ма геохімі́чна систе́ма; г-кая съёмка 
геохімі́чне зніма́ння (геохімі́чна зйо́мка); 
г-кая фа́за геохімі́чна фа́за; г-кая фа́ция 
геохімі́чна фа́ція; г-кая эволю́ция геохі-
мі́чна еволю́ція; г-кая эколо́гия геохі-
мі́чна еколо́гія; г-кая эпо́ха геохімі́чна 
епо́ха; г-кие восстанови́тельные фа́ции 
геохімі́чні відно́вні фа́ції; г-кие иско-
па́емые геохімі́чні копа́лини; г-кие окис-
ли́тельные фа́ции геохімі́чні оксидаці́йні 
(окисні́, оки́снювальні) фа́ції; г-кие отно-

ше́ния геохімі́чні відно́шення; г-кие рез-
ковосстанови́тельные фа́ции геохімі́чні 
різковідно́вні фа́ції; г-кие резкоокис-
ли́тельные фа́ции геохімі́чні різкоокси-
даці́йні (різкоокисні́, різкооки́снювальні) 
фа́ції; г-кие слабовосстанови́тельные 
фа́ции геохімі́чні слабовідно́вні фа́ції;  
г-кие слабоокисли́тельные фа́ции геохі-
мі́чні слабооксидаці́йні (слабоокисні́, слабо-
оки́снювальні) фа́ції; г-кие фосси́лии геохі-
мі́чні фоси́лії; г. аккумуля́тор геохімі́чний 
акумуля́тор; г. бала́нс геохімі́чний бала́нс; 
г. барье́р геохімі́чний бар'є́р; г. градие́нт 
геохімі́чний градіє́нт; г. гра́фик геохімі́чний 
гра́фік; г. индика́тор геохімі́чний індика́тор; 
г. конце́нтр геохімі́чний конце́нтр; 
г. коэффицие́нт геохімі́чний коефіціє́нт; 
г. ма́ксимум геохімі́чний ма́ксимум; 
г. ме́тод геохімі́чний ме́тод; г. мо́дуль 
геохімі́чний мо́дуль; г. орео́л геохімі́чний 
орео́л; г. по́иск геохімі́чний по́шук 
(ро́зшук, шука́ння); г. по́яс геохімі́чний 
по́яс; г. при́знак геохімі́чна озна́ка; 
г. про́филь геохімі́чний про́філь; г. про-
це́сс геохімі́чний проце́с; г. распа́д геохі-
мі́чний ро́зпад; г. спектр геохімі́чний 
спектр; г. у́зел геохімі́чний ву́зол; г. фон 
геохімі́чний фон; г. цикл геохімі́чний 
цикл; г. эта́п геохімі́чний ета́п; г-кое кар-
ти́рование геохімі́чне картува́ння; г-кое 
опро́бование геохімі́чне ви́пробування 
(випро́бування, випробо́вування); г-кое 
по́ле геохімі́чне по́ле; г-кое простра́нство 
геохімі́чний про́стір; г-кое равнове́сие гео-
хімі́чна рівнова́га; г-кое разделе́ние геохі-
мі́чний по́діл; г-кое райони́рование геохі-
мі́чне районува́ння; ки́слый г. барье́р 
ки́слий геохімі́чний бар'є́р; поиско́вый г. 
ме́тод пошуко́вий (розшуко́вий, роз-
ві́дувальний) геохімі́чний ме́тод 

геохи́мия геохі́мія, -мії; г. биогене́за  
геохі́мія біогене́зу; г. гипергене́за гео-
хі́мія гіпергене́зу; г. изото́пов геохі́мія 
ізото́пів; г. ландша́фта геохі́мія ланд-
ша́фту; г. мо́ря геохі́мія мо́ря; г. не́фти 
геохі́мія на́фти; г. океа́на геохі́мія океа́ну; 
г. приро́дных вод геохі́мія приро́дних 
вод; г. техногене́за геохі́мія техногене́зу; 
г. у́гля́ геохі́мія ву́гі́лля; г. элеме́нтов 
геохі́мія елеме́нтів; г. эндогене́за геохі́мія 
ендогене́зу; органи́ческая г. органі́чна 
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геохі́мія; региона́льная г. регіона́льна гео-
хі́мія; экологи́ческая г. екологі́чна геохі́мія 

геохо́ра геохо́ра, -ри 
геохро́н геохро́н, -ну 
геохронологи́ческий геохронологі́чний;  

г-кая шкала́ геохронологі́чна шкала́; 
г. моме́нт геохронологі́чний моме́нт; г-кое 
подразделе́ние геохронологі́чний підро́зділ 

геохроноло́гия геохроноло́гія, -гії; абсо-
лю́тная г. абсолю́тна геохроноло́гія; изо-
то́пная г. ізото́пна геохроноло́гія; отно-
си́тельная г. відно́сна геохроноло́гія; 
я́дерная г. я́дерна геохроноло́гія  

геохрономе́трия геохрономе́трія, -рії 
геохронометри́ческий геохрономет-

ри́чний 
геоцено́з геоцено́з, -зу 
геоцентри́зм геоцентри́зм, -му 
геоцери́н геоцери́н, -ну 
геоцери́т геоцери́т, -ту 
геоци́кл геоци́кл, -лу 
геоэвста́зия геоевста́зія, -зії 
геоэква́тор геоеква́тор 
геоэкваториа́льный геоекваторіа́льний 
геоэквивале́нтность геоеквівале́нтність, 

-ності, т. -ністю 
геоэколо́гия геоеколо́гія, -гії 
геоэксперимента́льный геоексперимен-

та́льний 
геоэлектри́ческий геоелектри́чний; 

г. разре́з геоелектри́чний ро́зріз 
геоэлектрохими́ческий геоелектрохі-

мі́чний; г. годо́граф геоелектрохімі́чний 
годо́граф 

геоэнергети́ческий геоенергети́чний;  
г-кая тео́рия геоенергети́чна тео́рія; 
г. зако́н геоенергети́чний зако́н 

гепатопири́т гепатопіри́т, -ту 
гепта́н гепта́н, -ну 
гепта́новый гепта́новий; г-вая кислота́ 

гепта́нова кислота́ 
гептафилли́т гептафілі́т, -ту 
гепта́эдр гепта́едр, -ра 
гептори́т гептори́т, -ту 
герасимовски́т герасимовскі́т, -ту 
гератологи́ческий гератологі́чний 
гераэси́т гераеси́т, -ту 
гербеки́т гербекі́т, -ту 
гергарди́т гергарди́т, -ту 
гердери́т гердери́т, -ту 
герени́т герені́т, -ту 
германа́т германа́т, -ту 

германи́д германі́д, -ду 
герма́ний герма́ній, -нію 
герма́ний-ли́тиевый герма́ний-лі́тієвий; 

г.-л. дете́ктор герма́ній-лі́тієвий дете́ктор 
германи́т германі́т, -ту 
германоти́пный германоти́пний; г-ная 

скла́дчатость германоти́пна склад-
ча́стість; г-ная текто́ника германоти́пна 
текто́ніка; г. тектогене́з германоти́пний 
тектогене́з 

гермари́т гермари́т, -ту 
герме́нт герме́нт, -ту 
герме́ны мн. герме́ни, -нів 
герминтати́вный гермінтати́вний 
гермофилогене́з гермофілогене́з, -зу 
гернези́т гернези́т, -ту 
герони́т героні́т, -ту 
геронти́ческий геронти́чний; г-кая 

ка́мера геронти́чна ка́мера; г-кая ста́дия 
геронти́чна ста́дія 

геронтоморфо́з геронтоморфо́з, -зу 
герпетобио́нт герпетобіо́нт, -та 
герпетофа́уна герпетофа́уна, -ни 
герпидзоли́т герпідзолі́т, -ту 
герренгрунди́т геренгрунди́т, -ту 
геррери́т герери́т, -ту 
герсдорфи́т герсдорфі́т, -ту 
герстманни́т герстмані́т, -ту 
герхарди́т герхарди́т, -ту 
герц герц, -ца, т. -цом 
герценберги́т герценбергі́т, -ту 
герцини́ды мн. герцині́ди, -ні́д 
герци́ний герци́ній, -нію 
герцини́т герцині́т, -ту 
ге́рцинский ге́рцинський; г-кая 

скла́дчатость ге́рцинська складча́стість; 
г-кая фа́за горообразова́ния ге́рцинська 
фа́за гороутво́рення; г-кие го́рные соору-
же́ния ге́рцинські гірські́ спору́ди 

гесма́льный гесма́льний; г-ная дуга́ 
гесма́льна дуга́ 

гесси́т геси́т, -ту 
гессони́т гесоні́т, -ту 
гетероаксиа́льный гетероаксіа́льний 
гетероа́том гетероа́том, -ма 
гетероа́томный гетероа́томний; г. ми-

нера́л гетероа́томний мінера́л 
гетероба́тмия гетероба́тмія, -мії 
гетероба́тный гетероба́тний 
гетеробио́нтный гетеробіо́нтний 
гетеробла́стовый, гетеробласти́ческий 

гетеробла́стовий, гетеробласти́чний; г-вая 
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(г-кая) структу́ра гетеробла́стова (гетер-
области́чна) структу́ра 

гетероброштанти́т гетероброштанти́т, -ту 
гетеровале́нтный гетеровале́нтний; г. изо-

морфи́зм гетеровале́нтний ізоморфі́зм 
гетерогали́нный гетерогалі́нний 
гетерогене́зис гетерогене́зис, -су 
гетерогени́т гетерогені́т, -ту 
гетероге́нность гетероге́нність, -ності, 

т. -ністю 
гетероге́нный гетероге́нний; г-ная де-

форма́ция гетероге́нна деформа́ція; г-ная 
поро́да гетероге́нна поро́да; г-ное горе́ние 
гетероге́нне горі́ння; г-ное наруше́ние 
гетероге́нне пору́шення; г-ное равнове́сие 
гетероге́нна рівнова́га 

гетеродесми́ческий гетеродесмі́чний; 
г. криста́лл гетеродесмі́чний криста́л; 
г. минера́л гетеродесмі́чний мінера́л 

гетеродинами́ческий гетеродинамі́чний 
гетеродо́нтный гетеродо́нтний; г. замо́к 

гетеродо́нтний замо́к 
гетерози́т гетерози́т, -ту 
гетерозона́льный гетерозона́льний 
гетерозоо́ид гетерозоо́їд, -ду 
гетерозооэ́циум гетерозоое́ціум, -му 
гетерокла́з гетерокла́з, -зу 
гетерокли́н гетероклі́н, -ну 
гетероли́т гетеролі́т, -ту 
гетерологи́ческий гетерологі́чний;  

г-кие ряды́ гетерологі́чні ряди́ 
гетероло́гия гетероло́гія, -гії 
гетеромези́ческий гетеромези́чний;  

г-кие фа́ции гетеромези́чні фа́ції 
гетеромери́т гетеромери́т, -ту 
гетероме́рный гетеромі́рний; г. тип за-

хороне́ния гетеромі́рний тип похова́ння 
гетероме́трия гетероме́трія, -рії 
гетеромиа́рный гетероміа́рний 
гетероморфи́зм гетероморфі́зм, -му 
гетероморфи́т гетероморфі́т, -ту 
гетеромо́рфия гетеромо́рфія, -фії 
гетеромо́рфный гетеромо́рфний; г-ная 

поро́да гетеромо́рфна поро́да 
гетероморфо́з гетероморфо́з, -зу 
гетероно́мия гетероно́мія, -мії 
гетеропи́ческий гетеропі́чний; г-кие 

отложе́ния гетеропі́чні ві́дклади 
гетерополикислота́ гетерополікислота́, -ти́ 
гетерополо́счатый гетеросмуга́стий 
гетерополя́рность гетерополя́рність,  

-ності, т. -ністю 

гетерополя́рный гетерополя́рний; 
г. криста́лл гетерополя́рний криста́л; 
г. минера́л гетерополя́рний мінера́л 

гетероспо́рия гетероспо́рія, -рії 
гетероспо́ровый гетероспо́ровий 
гетеростра́к гетеростра́к, -ка; тессе-

ри́рованный г. тесеро́ваний гетеростра́к 
гетерострофи́я гетерострофі́я, -фі́ї 
гетеростро́фный, гетерострофи́ческий 

гетеростро́фний, гетерострофіч́ний; г-ная 
(г-кая) ра́ковина гетеростро́фна (гетеро-
строфіч́на) черепа́шка (му́шля, ско́йка) 

гетеросфе́ра гетеросфе́ра, -ри 
гетеротакса́льный гетеротакса́льний 
гетерота́ксия гетерота́ксія, -сії 
гетеротекти́ческий гетеротекти́чний 
гетероте́рмный гетероте́рмний 
гетероти́пный гетероти́пний; г-ное 

выделе́ние гетероти́пне ви́ділення; 
г. криста́лл гетероти́пний криста́л 

гетероти́пия гетероти́пія, -пії 
гетеротропи́ческий гетеротропі́чний;  

г-кие фа́ции гетеротропі́чні фа́ції 
гетеротро́фный гетеротро́фний; г. ор-

гани́зм гетеротро́фний органі́зм 
гетерофра́гма гетерофра́гма, -ми 
гетерохрони́зм гетерохроні́зм, -му 
гетерохро́нный гетерохро́нний; 

г. ко́мплекс гетерохро́нний ко́мплекс 
гетерохрони́я гетерохроні́я, -ні́ї; фило-

генети́ческая г. філогенети́чна гетерох-
ронія́ 

гетероцерка́льный гетероцерка́льний; 
г. плавни́к гетероцерка́льний плаве́ць 
(плавни́к) 

гетероцикли́ческий гетероциклі́чний 
гетероэдафи́ческий гетероедафі́чний 
гети́т гети́т, -ту 
гетромези́ческий гетромези́чний; г-кие 

отложе́ния гетромези́чні ві́дклади 
гетротакса́льный гетротакса́льний;  

г-ные отложе́ния гетротакса́льні ві́дклади 
гетта́нг гета́нг, -гу 
гетта́нгский гета́нзький; г. я́рус ге-

та́нзький я́рус 
геттарди́т гетарди́т, -ту 
гётценит ге́тценіт, -ту 
геуми́т, хеуми́т геумі́т, -ту, хеумі́т, -ту 
гефери́т гефери́т, -ту 
гешвитци́т гешвітци́т, -ту 
гже́льский гже́льський; г. я́рус 

гже́льський я́рус 
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гиали́новый гіалі́новий 
гиали́т гіалі́т, -ту 
гиалоандези́т гіалоандези́т, -ту 
гиалобаза́льт гіалобаза́льт, -ту; фельд-

шпато́идный г. фельдшпато́їдний гіало-
база́льт 

гиалокласти́т гіалокласти́т, -ту 
гиалокристалли́ческий гіалокриста-

лі́чний 
гиалоли́кт гіалолі́кт, -ту 
гиаломела́н гіаломела́н, -ну 
гиалопили́товый гіалопілі́товий; г-вая 

структу́ра гіалопілі́това структу́ра 
гиалоплазмати́ческий гіалоплазма-

ти́чний 
гиалопорфи́ровый гіалопорфі́ровий;  

г-вая структу́ра гіалопорфі́рова структу́ра 
гиалопси́т гіалопси́т, -ту 
гиалосидери́т гіалосидери́т, -ту 
гиалотеки́т гіалотекі́т, -ту 
гиалотрахи́т гіалотрахі́т, -ту 
гиалофа́н гіалофа́н, -ну 
гиалофи́р гіалофі́р, -ру 
гиалофи́товый гіалофі́товий; г-вая 

структу́ра гіалофі́това структу́ра 
гиалофоноли́т гіалофонолі́т, -ту 
гианеллаи́т гіанелаї́т, -ту 
гианнетти́т гіанети́т, -ту 
гиа́тус гіа́тус, -су 
гиаци́нт гіаци́нт, -ту; исла́ндский г. 

ісла́ндський гіаци́нт 
гиаци́нтовый гіаци́нтовий; г. топа́з гіа-

ци́нтовий топа́з 
гиббени́т гібені́т, -ту 
гибберти́т гіберти́т, -ту 
гиббси́т гібси́т, -ту 
гибсити́т гібсити́т, -ту 
гиббси́товый гібси́товий; г. латери́т  

гібси́товий латери́т 
гибели́т гібелі́т, -ту 
ги́бкий гнучки́й; г-кая поро́да гнучка́ 

поро́да; г. мра́мор гнучки́й ма́рмур;  
г. сла́нец гнучки́й сла́нець; г-кое пере-
кры́тие гнучке́ перекриття́ 

ги́бкость гну́чкість, -кості, т. -кістю 
гибли́т гіблі́т, -ту 
гибони́т гібоні́т, -ту 
гибри́д гібри́д, -да 
гибридиза́ция гібридиза́ція, -ції 
гибриди́зм гібриди́зм, -му; мультипос-

ту́мный г. мультипосту́мний гібриди́зм; 
обра́тный г. зворо́тний гібриди́зм; пауло-

посту́мный г. паулопосту́мний гібриди́зм; 
ро́дственный г. спорі́днений гібриди́зм 

гибри́дный гібри́дний; г-ная зо́на гіб-
ри́дна зо́на; г-ная ма́гма гібри́дна ма́гма; 
г-ная поро́да гібри́дна поро́да 

гибридогене́з гібридогене́з, -зу 
ги́га гі́га, -ги, д. и п. гі́зі 
гиганти́зм гіганти́зм, -му 
гига́нт-месторожде́ние гіга́нт-родо́вище,  

-ща, т. -щем, ве́летень-родо́вище, -ща,  
т. -щем 

гигантоли́т гігантолі́т, -ту 
гигантопте́риевый гігантопте́рієвий;  

г-вая фло́ра гігантопте́рієва фло́ра 
гига́нтский гіга́нтський, велете́нський; 

г. криста́лл гіга́нтський криста́л; г. лени́вец 
гіга́нтський (велете́нський) ліни́вець 

гиггинси́т гігінси́т, -ту 
гигро́метр гігро́метр, -ра 
гигроме́трия гігроме́трія, -рії 
гигромо́рфный гігромо́рфний 
гигроско́п гігроско́п, -па 
гигроскопи́ческий гігроскопі́чний; г-кая 

вла́га гігроскопі́чна воло́га; г-кая вла-
гоёмкость гігроскопі́чна вологоє́мність 
(вологомі́сткість); г-кая вла́жность гігро-
скопі́чна воло́гість; г-кая вода́ гігроско-
пі́чна вода́; г-кая (гигроскопи́чная) соль 
гігроскопі́чна сіль 

гигроскопи́чность гігроскопі́чність,  
-ності, т. -ністю; г. взры́вчатых веще́ств 
гігроскопі́чність вибухо́вих речови́н; 
г. го́рных поро́д гігроскопі́чність гірськи́х 
порі́д; максима́льная г. максима́льна 
гігроскопі́чність 

гигрофи́л гігрофі́л, -ла 
гигрофилли́т гігрофілі́т, -ту 
гигрофи́льность гігрофі́льність, -ності, 

т. -ністю 
гигрофи́льный гігрофі́льний 
гигрофи́т гігрофі́т, -ту 
гигрофи́тный гігрофі́тний 
гидаспи́йский гідаспі́йський; г. я́рус гі-

даспі́йський я́рус 
гидатогене́зис гідатогене́зис, -су 
гидатоге́нный гідатоге́нний; г-ная по-

ро́да гідатоге́нна поро́да; г. минера́л гіда-
тоге́нний мінера́л 

гидатоморфи́зм гідатоморфіз́м, -му 
гидатопироге́нный гідатопіроге́нний 
гидатотерма́льный гідатотерма́льний 
гиддени́т гідені́т, -ту 



гид гид 

153 

гидра́влика гідра́вліка, -ки, д. и п. -ліці; 
нефтяна́я г. на́фто́ва гідра́вліка 

гидравли́ческий гідравлі́чний; г-кая 
и́звесть гідравлі́чне вапно́; г-кая 
кру́пность гідравлі́чна кру́пність; г-кая 
пригру́зка гідравлі́чне дованта́ження;  
г-кая проница́емость гідравлі́чна про-
ни́кність; г-кая разве́дка гідравлі́чна 
ро́звідка; г-кая разрабо́тка ро́ссыпей 
гідравлі́чна розро́бка розси́пищ (ро́зсипів); 
г-кая ско́рость гідравлі́чна шви́дкість;  
г-кая сто́йка гідравлі́чний стоя́к; г-кие 
доба́вки гідравлі́чні до́мішки; г. градие́нт 
гідравлі́чний градіє́нт; г. дисперга́тор 
гідравлі́чний дисперга́тор; г. известня́к 
гідравлі́чний вапня́к; г. интегра́тор гідрав-
лі́чний інтегра́тор; г. кла́пан гідравлі́чний 
кла́пан; г. классифика́тор гідравлі́чний 
класифіка́тор; г. ме́тод гідравлі́чний 
ме́тод; г. па́кер гідравлі́чний па́кер; 
г. подъём гідравлі́чний підйо́м; г. про́филь 
гідравлі́чний про́філь; г. ра́диус гідрав-
лі́чний ра́діус; г. разры́в пласта́ гідрав-
лі́чний розри́в пласта́ (ша́ру); г. расши-
ри́тель гідравлі́чний розши́рник (роз-
ши́рювач); г. режи́м гідравлі́чний режи́м; 
г. тра́нспорт гідравлі́чний тра́нспорт; 
г. уда́р гідравлі́чний уда́р; г. укло́н гідрав-
лі́чний укло́н (схил); г. экскава́тор гід-
равлі́чний екскава́тор; г-кое вя́жущее 
вещество́ гідравлі́чна в'я́жуча 
(зв'я́зувальна) речовина́; г-кое испыта́ние 
гідравлі́чне ви́про́бування (випро-
бо́вування); г-кое разруше́ние гідравлі́чне 
зруйнува́ння (руйнува́ння); г-кое ре́зание 
гідравлі́чне рі́зання (кра́яння); г-кое со-
противле́ние гідравлі́чний о́пір 

гидра́нт гідра́нт, -та; пожа́рный г. по-
же́жний гідра́нт 

гидраргилли́т гідраргілі́т, -ту 
гидраргилли́товый гідраргілі́товий; 

г. бокси́т гідраргілі́товий бокси́т 
гидра́т гідра́т, -ту; га́зовый г. га́зовий 

гідра́т; г. за́киси желе́за гідра́т за́кису 
залі́за; г. за́киси ме́ди гідра́т за́кису мі́ді; 
г. о́киси гідра́т окси́ду 

гидратацио́нный гідратаці́йний; г-ное 
выве́тривание гідратаці́йне виві́трювання 
(зві́трювання) 

гидрата́ция гідрата́ція, -ції 
гидратизи́рованный гідратизо́ваний 
гидратизи́ровать[ся] гідратизува́ти[ся], 

-зу́ю, -зу́єш, -зу́є[ться] 

гидрати́рованный гідрато́ваний 
гидрати́ровать[ся] гідратува́ти[ся],  

-ту́є[ться] 
гидра́тный гідра́тний; г-ная вода́ гід-

ра́тна вода́ 
гидратоге́нный гідратоге́нний; г-ная 

поро́да гідратоге́нна поро́да; г. минера́л 
гідратоге́нний мінера́л 

гидра́тор гідра́тор, -ра 
гидрациони́т гідраціоні́т, -ту 
гидри́д гідри́д, -ду 
гидри́ровать[ся] гідрирува́ти[ся],  

-ру́є[ться] 
гидроабрази́вный гідроабрази́вний; 

г. изно́с гідроабрази́вне зно́шення (спра-
цюва́ння) 

гидроаллани́т гідроалані́т, -ту 
гидроамези́т гідроамези́т, -ту 
гидроамфибо́л гідроамфібо́л, -лу 
гидроантигори́т гідроантигори́т, -ту 
гидроапати́т гідроапати́т, -ту 
гидроаромати́ческий гідроаромати́ч-

ний; г. углеводоро́д гідроаромати́чний 
вуглево́день 

гидробарха́ны мн. гідробарха́ни, -нів 
гидробиоло́гия гідробіоло́гія, -гії 
гидроби́ос гідробі́ос, -су 
гидробу́р гідробу́р, -ра 
гидровашге́рд гідровашге́рд, -да 
гидровентиля́тор гідровентиля́тор, -ра 
гидровиброуплотне́ние гідровіброущі́ль-

нення, (неоконч. д. – ещё) гідровіброущі́ль-
нювання 

гидровиброуплотни́тель гідровібро-
ущі́льнювач, -ча, т. -чем 

гидровисмути́т гідровісмути́т, -ту 
гидровымыва́ние гідровимива́ння 
гидрогали́т гідрогалі́т, -ту 
гидрогаусмани́т гідрогаусмані́т, -ту 
гидроге́ль гідроге́ль, -лю, т. -лем 
гидрогемати́т гідрогемати́т, -ту 
гидрогене́з гідрогене́з, -зу 
гидрогениза́ция гідрогеніза́ція, -ції 
гидрогени́ческий гідрогені́чний 
гидроге́нный гідроге́нний; г. поли́п гід-

роге́нний полі́п; г. проду́кт гідроге́нний 
проду́кт 

гидрогеодеформацио́нный гідрогеоде-
формаці́йний; г. эффе́кт гідрогеодефор-
маці́йний ефе́кт 

гидрогеодина́мика гідрогеодина́міка,  
-ки, д. и п. -міці 
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гидрогеодинами́ческий гідрогеодина-
мі́чний; г. напо́р гідрогеодинамі́чний на-
пі́р; г-кое давле́ние гідрогеодинамі́чний 
тиск; г-кое напряже́ние гідрогеодина-
мі́чна напру́га (гідрогеодинамі́чне на-
пру́ження) 

гидрогео́лог (специальность) гідро-
гео́лог, -га 

гидрогеологи́ческий гідрогеологі́чний; 
г-кая ка́рта гідрогеологі́чна ка́рта (ма́па); 
г-кая прови́нция гідрогеологі́чна про-
ві́нція; г-кая сква́жина гідрогеологіч́на 
свердлови́на; г-кая структу́ра гідрогеоло-
гі́чна структу́ра; г-кая съёмка гідрогеоло-
гі́чне зніма́ння (гідрогеологі́чна зйо́мка); 
г-кие усло́вия гідрогеологіч́ні умо́ви; 
г. бассе́йн гідрогеологі́чний басе́йн; 
г. ко́мплекс гідрогеологі́чний ко́мплекс; 
г. масси́в гідрогеологі́чний маси́в; г. па-
ра́метр гідрогеологі́чний пара́метр; 
г. прогно́з гідрогеологіч́ний прогно́з; 
г. про́филь гідрогеологі́чний про́філь; 
г. райо́н гідрогеологі́чний райо́н; 
г. стациона́р гідрогеологі́чний стаціона́р; 
г. цикл гідрогеологі́чний цикл; г-кое 
изыска́ние гідрогеологі́чна ро́звідка (гід-
рогеологі́чний по́шук, [ро́зшук], гідрогео-
логі́чне шука́ння); г-кое иссле́дование 
гідрогеологі́чне дослі́дження; г-кое кар-
ти́рование гідрогеологі́чне картува́ння;  
г-кое модели́рование гідрогеологіч́не 
моделюва́ння; г-кое опро́бование гідро-
геологі́чне опро́бування (опробо́вування); 
г-кое райони́рование гідрогеологіч́не 
районува́ння 

гидрогеоло́гия гідрогеоло́гія, -гії; 
го́рная г. гірни́ча гідрогеоло́гія; карье́р-
ная г. кар'є́рна гідрогеоло́гія; мелиора-
ти́вная г. меліорати́вна гідрогеоло́гія; 
промысло́вая г. промисло́ва гідрогеоло́гія 

гидрогеомеха́ника гідрогеомеха́ніка,  
-ки, д. и п. -ніці 

гидрогеотерми́ческий гідрогеотермі́ч-
ний; г. прогно́з гідрогеотермі́чний про-
гно́з 

гидрогеохими́ческий гідрогеохімі́чний; 
г. по́иск гідрогеохімі́чний по́шук (гідрогео-
хімі́чний ро́зшук, гідрогеохімі́чне шука́ння); 
г. прогно́з гідрогеохімі́чний прогно́з 

гидрогеохи́мия гідрогеохі́мія, -мії 
гидрогетероли́т гідрогетеролі́т, -ту 
гидрогети́т гідрогети́т, -ту 

гидроглаубери́т гідроглаубери́т, -ту 
гидрограна́т гідрограна́т, -ту 
гидро́граф гідро́граф, -фа 
гидрографи́ческий гідрографі́чний; г-кая 

сеть гідрографі́чна мере́жа; г-кая съёмка 
гідрографі́чне зніма́ння (гідрографі́чна 
зйо́мка); г. рису́нок гідрографі́чний рису́нок 

гидрогра́фия гідрогра́фія, -фії 
гидрогроссуля́р гідрогросуля́р, -ру 
гидродина́мика гідродина́міка, -ки, д. и 

п. -міці; подзе́мная г. підзе́мна гідроди-
на́міка 

гидродинами́ческий гідродинамі́чний; 
г-кая систе́ма гідродинамі́чна систе́ма;  
г-кая унасле́дованность гідродинамі́чна 
успадко́ваність; г. карота́ж гідродина-
мі́чний карота́ж; г. напо́р гідродина-
мі́чний напі́р; г. у́ровень гідродинамі́чний 
рі́вень; г-кое давле́ние гідродинамі́чний 
тиск; г-кое иссле́дование гідродинамі́чне 
дослі́дження 

гидродиспе́рсия гідродиспе́рсія, -сії; 
попере́чная г. попере́чна гідродиспе́рсія; 
продо́льная г. поздо́вжня (подо́вжня) 
гідродиспе́рсія 

гидродобы́ча гідродобува́ння, гідро-
ви́добуток; сква́жинная г. свердлови́нне 
гідродобува́ння (свердлови́нний гідро-
ви́добуток) 

гидроёмкость гідроє́мність, -ності, т.  
-ністю, гідромі́сткість, -кості, т. -кістю 

гидрожиоберти́т гідрожіоберти́т, -ту 
гидрозабо́йка гідрозабива́ння 
гидрозо́ль гідрозо́ль, -лю, т. -лем 
гидро́ид гідро́їд, -да; бето́нный г. бе-

то́нний гідро́їд 
гидро́идные сущ., мн. гідро́їдні, -них 
гидро́идный гідро́їдний; г. поли́п гід-

ро́їдний полі́п 
гидроизоба́та гідроізоба́та, -ти 
гидроизоги́пса гідроізогі́пса, -си 
гидроизоляцио́нный гідроізоляці́йний; 

г-ная бума́га гідроізоляці́йний папі́р 
гидроизопье́за гідроізоп'є́за, -зи 
гидроизоте́рма гідроізоте́рма, -ми 
гидроимпульса́р гідроімпульса́р, -ра 
гидрокальци́т гідрокальци́т, -ту 
гидрокалюми́т гідрокалюміт́, -ту 
гидрокарбона́тный гідрокарбона́тний 
гидрокиани́т гідрокіані́т, -ту 
гидрокласти́ческий гідрокласти́чний;  

г-кая поро́да гідрокласти́чна поро́да 
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гидрокли́н гідроклі́н, -ну 
гидроклиногуми́т гідрокліногумі́т, -ту 
гидрокора́ллы мн. гідрокора́ли, -лів 
гидрократи́ческий гідрократи́чний;  

г-кое движе́ние гідрократи́чний рух 
гидро́кс гідро́кс, -су 
гидроксама́т гідроксама́т, -ту 
гидрокси́д гідрокси́д, -ду 
гидрокси́л гідрокси́л, -лу 
гидроксилами́на гідроксиламі́на, -ни 
гидроксилапати́т гідроксилапати́т, -ту 
гидрокси́льный гідрокси́льний; г-ная 

вода́ гідрокси́льна вода́; г-ная гру́ппа 
гідрокси́льна гру́па 

гидролакколи́т гідролаколі́т, -ту 
гидролатери́т гідролатери́т, -ту 
гидро́лиз гідро́ліз, -зу г. соле́й гідро́ліз 

со́лей; г. то́рфа гідро́ліз то́рфу 
гидролиза́т гідроліза́т, -ту 
гидролизи́рующий гідролізува́льний, 

гідролізу́ючий; г. ферме́нт гідролізу-
ва́льний (гідролізу́ючий) ферме́нт 

гидро́лизный гідро́лізний; г. спирт гід-
ро́лізний спирт 

гидроли́т гідролі́т, -ту 
гидролити́ческий гідроліти́чний 
гидро́лог (специальность) гідро́лог, -га 
гидрологи́ческий гідрологі́чний; г. раз-

ре́з гідрологі́чний ро́зріз; г. расходоме́р 
гідрологі́чний витратомір́; г-кое явле́ние 
гідрологі́чне я́вище 

гидроло́гия гідроло́гія, -гії; г. су́ши гід-
роло́гія су́ші 

гидролока́тор гідролока́тор, -ра; г. бо-
ково́го обзо́ра гідролока́тор бічно́го (бо-
ково́го) о́гляду 

гидромагнези́т гідромагнези́т, -ту 
гидромагнети́зм гідромагнети́зм, -му 
гидромагни́тный гідромагні́тний; г-ная 

съёмка гідромагні́тне зніма́ння (гідромаг-
ні́тна зйо́мка) 

гидромелиора́ция гідромеліора́ція, -ції 
гидрометаллу́рги́я гідрометалу́ргія, -гії 
гидрометаморфи́зм гідрометаморфі́зм, -му 
гидрометео́р гідрометео́р, -ра 
гидро́метр гідро́метр, -ра 
гидрометри́ческий гідрометри́чний; 

г. гравиме́тр гідрометри́чний гравіме́тр 
гидроме́трия гідроме́трія, -рії 
гидромеханиза́ция гідромеханіза́ція, -ції 
гидромеха́ника гідромеха́ніка, -ки, д. и 

п. -ніці 

гидромехани́ческий гідромехані́чний; 
г. дисперга́тор гідромехані́чний диспер-
га́тор; г-кое буре́ние гідромехані́чне бу-
рі́ння; г-кое разруше́ние гідромехані́чне 
зруйнува́ння (руйнува́ння) 

гидромо́дуль гідромо́дуль, -ля, т. -лем 
гидромо́дульный гідромо́дульний 
гидромонито́р гідромоніто́р, -ра 
гидромонито́рно-землесо́сный гідро-

моніто́рно-землесо́сний 
гидромонито́рный гідромоніто́рний;  

г-ное буре́ние гідромоніто́рне бурі́ння 
гидромо́рфный гідромо́рфний; г-ная 

кора́ выве́тривания гідромо́рфна кора́ 
вивіт́рювання (зві́трювання); г-ная по́чва 
гідромо́рфний ґрунт 

гидромускови́т гідромускові́т, -ту 
гидронастура́н гідронастура́н, -ну 
гидронефели́н гідронефелі́н, -ну 
гидро́нный гідро́нний; г-ная поро́да 

гідро́нна поро́да 
гидрообеспы́ливание гідрознепи́лювання 
гидроокси́д гідроокси́д, -ду 
гидроотва́л гідровідва́л, -лу 
гидроотта́йка гідровідтава́ння; иглова́я г. 

голкове́ гідровідтава́ння; дождева́льно-
инфильтрацио́нная г. дощува́льно-
інфільтраці́йне гідровідтава́ння; фильтра-
цио́нно-дрена́жная г. фільтраці́йно-
дрена́жне гідровідтава́ння 

гидропередви́жчик гідропересувни́к, -ка́ 
гидроперфора́тор гідроперфора́тор, -ра 
гидропескостру́йный гідропіскостру-

ми́нний; г. перфора́тор гідропіскостру-
ми́нний перфора́тор 

гидропласти́чность гідропласти́чність,  
-ності, т. -ністю 

гидропневматоли́товый гідропневма-
толі́товий 

гидрополи́п гідрополі́п, -па 
гидропо́ра гідропо́ра, -ри 
гидропоршнево́й гідропоршне́вий 
гидропото́к гідропоті́к, -то́ку 
гидроприво́д гідроприві́д, -во́ду 
гидроприво́дность гідроприві́дність, -ності, 

т. -ністю 
гидропылевзрывозащи́та гідропилови-

бухоза́хист, -ту 
гидрорабда́ гідрорабда́, -ди́ 
гидроразры́в гідророзри́в, -ву 
гидрорежи́м гідрорежи́м, -му 
гидрорежи́мный гідрорежи́мний 
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гидро́риз гідро́риз, -за 
гидросвети́льник гідросвіти́льник, -ка 
гидросерни́стый гідросірча́стий, гідро-

сірчи́стий; г-тая соль гідросірча́ста (гід-
росірчи́ста) сіль 

гидросилика́т гідросиліка́т, -ту 
гидроско́п гідроско́п, -па 
гидроскопи́ческий гідроскопі́чний;  

г-кая адсо́рбция гідроскопі́чна адсо́рбція 
гидрослюда́ гідрослюда́, -ди́ 
гидрослюдиза́ция гідрослюдиза́ція, -ції 
гидрослю́дистый гідрослюди́стий; г-тая 

гли́на гідрослюди́ста гли́на; г-тая кора́ 
выве́тривания гідрослюди́ста кора́ ви-
ві́трювання (зві́трювання); г. сла́нец гід-
рослюди́стий сла́нець; г. цеме́нт гідро-
слюди́стий цеме́нт 

гидрослюдяно́й гідрослюдяни́й; г-на́я 
по́чва гідрослюдяни́й ґрунт 

гидросмеси́тель гідрозмі́шувач, -ча, т. -чем 
гидросме́сь гідросу́міш, -ші, т. -шшю 
гидростабилиза́тор гідростабіліза́тор, -ра 
гидроста́тика гідроста́тика, -ки, д. и п. -тиці 
гидростати́ческий гідростати́чний;  

г-кие весы́ гідростати́чна вага́; г. напо́р 
гідростати́чний напі́р; г. у́ровень гідро-
стати́чний рі́вень; г-кое давле́ние гідро-
стати́чний тиск; г-кое равнове́сие гідро-
стати́чна рівнова́га 

гидросто́йкость гідрості́йкість, -кості; 
г. поро́д гідрості́йкість порі́д 

гидросульфа́т гідросульфа́т, -ту 
гидросульфи́т гідросульфі́т, -ту 
гидросфе́ра гідросфе́ра, -ри 
гидросфе́рный гідросфе́рний 
гидротальки́т гідроталькі́т, -ту 
гидроте́ка гідроте́ка, -ки, д. и п. -те́ці,  

р. мн. -те́к 
гидроте́рмы мн. гідроте́рми, -терм 
гидротермали́т гідротермалі́т, -ту 
гидротерма́льно-оса́дочный гідротер-

ма́льно-осадо́вий; г.-о-ное месторожде́ние 
гідротерма́льно-осадо́ве родо́вище 

гидротерма́льный гідротерма́льний;  
г-ная гранитиза́ция гідротерма́льна гра-
нітиза́ція; г-ная дифференциа́ция гідро-
терма́льна диференціа́ція; г-ная каолини-
за́ция гідротерма́льна каолініза́ція; г-ная 
карбонитиза́ция гідротерма́льна карбоні-
тиза́ція; г-ная рапа́ гідротерма́льна ропа́; 
г-ная систе́ма гідротерма́льна систе́ма;  
г-ное выщела́чивание гідротерма́льне 

вилуго́вування (визо́лювання); г-ное 
измене́ние гідротерма́льна змі́на; г-ное 
месторожде́ние гідротерма́льне ро-
до́вище; г-ное происхожде́ние гідротер-
ма́льне похо́дження; г-ные отложе́ния 
гідротерма́льні ві́дклади; г. кварци́т гід-
ротерма́льний кварци́т; г. метасомати́зм 
гідротерма́льний метасомати́зм; г. про-
це́сс гідротерма́льний проце́с; г. раство́р 
гідротерма́льний ро́зчин; г. шток гідро-
терма́льний шток; низкотемперату́рное  
г-ное месторожде́ние низькотемперату́рне 
гідротерма́льне родо́вище 

гидротерми́ческий гідротермі́чний 
гидротермоли́т гідротермолі́т, -ту 
гидротехни́ческий гідротехні́чний; 

г. бето́н гідротехні́чний бето́н 
гидротомсони́т гідротомсоні́т, -ту 
гидротори́т гідротори́т, -ту 
гидрото́рф гідрото́рф, -фу 
гидротра́нспорт гідротра́нспорт, -ту; 

г. ке́рна гідротра́нспорт ке́рна; магист-
ра́льный г. магістра́льний гідротра́нспорт 

гидротроили́т гідротроїлі́т, -ту 
гидротунгсти́т гідротунгсти́т, -ту 
гидроуда́рник гідроуда́рник, -ка 
гидроуда́рный гідроуда́рний; г-ное бу-

ре́ние гідроуда́рне бурі́ння 
гидрофа́н гідрофа́н, -ну 
гидрофи́зика гідрофі́зика, -ки, д. и п. -зиці 
гидрофизи́ческий гідрофізи́чний 
гидрофили́т гідрофілі́т, -ту 
гидрофи́льность гідрофі́льність, -ності, 

т. -ністю 
гидрофи́льный гідрофі́льний; г. керн 

гідрофі́льний керн 
гидрофи́т гідрофі́т, -ту 
гидрофито́н гідрофіто́н, -ну 
гидрофици́рованный гідрофіко́ваний; 

г-ная крепь гідрофіко́ване крі́плення 
гидрофо́б гідрофо́б, -ба 
гидрофо́бный гідрофо́бний; г. керн гід-

рофо́бний керн 
гидрофо́н гідрофо́н, -на; пьезоэлек-

три́ческий г. п'єзоелектри́чний гідрофо́н 
гидрофо́р гідрофо́р, -ра 
гидрофо́рный гідрофо́рний 
гидрофранклини́т гідрофранкліні́т, -ту 
гидрохими́ческий гідрохімі́чний; г-кая 

анома́лия гідрохімі́чна анома́лія; г-кая 
ка́рта гідрохімі́чна ка́рта (ма́па); г-кая сви́та 
гідрохімі́чна сві́та; г-кая унасле́дованность 
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гідрохімі́чна успадко́ваність; г-кая фа́ция 
гідрохімі́чна фа́ція; г. метаморфи́зм гід-
рохімі́чний метаморфі́зм; г. по́иск гідро-
хімі́чний по́шук (ро́зшук, гідрохімі́чне 
шука́ння); поиско́вый г. ме́тод пошу-
ко́вий (розшуко́вий, розві́дувальний) гід-
рохімі́чний ме́тод 

гидрохи́мия гідрохі́мія, -мії 
гидроцерусси́т гідроцеруси́т, -ту 
гидроциани́т гідроціані́т, -ту 
гидроцикло́н гідроцикло́н, -ну 
гидроцинки́т гідроцинкі́т, -ту 
гидроцирко́н гідроцирко́н, -ну 
гидроша́хта гідроша́хта, -ти 
гидроэкспло́зия гідроекспло́зія, -зії 
гидроэлева́тор гідроелева́тор, -ра 
гидроэнергети́ческий гідроенергети́чний 
гие́на гіє́на, -ни; пеще́рная г. пече́рна 

гіє́на 
гиерати́т гієрати́т, -ту 
гие́тный гіє́тний; г. интерва́л гіє́тний 

інтерва́л 
гизеки́т гізекі́т, -ту 
гизингери́т гізингери́т, -ту 
гизи́т гізи́т, -ту 
гийо́т гійо́т, -ту 
гилеморфи́зм гілеморфі́зм, -му 
гиле́я гіле́я, -ле́ї 
гиллебранди́т гілебранди́т, -ту 
гильгерди́т гільгерди́т, -ту 
гильди́т гільди́т, -ту 
ги́льза гі́льза, -зи; экстракцио́нная г. 

екстракці́йна гі́льза 
гильпини́т гільпіні́т, -ту 
гильсони́т гільсоні́т, -ту 
гиля́би гіля́бі (нескл.) 
гиляби́т гілябі́т, -ту 
гимни́т гімні́т, -ту 
гимноге́нный гімноге́нний 
гимнока́улюс гімнока́улюс, -су 
гимноспо́ра гімноспо́ра, -ри 
гимноцие́т гімноціє́т, -ту 
гине́ций гіне́цій, -цію 
гинзбурги́т гінзбургі́т, -ту 
гинильси́т гінільси́т, -ту 
ги́нкго гі́нкго (нескл.) 
ги́нкговые сущ., мн. гі́нкгові, -вих 
ги́нкговый гі́нкговий; г-вое де́рево 

гі́нкгове де́рево 
гиногене́з гіногене́з, -зу 
гинсдали́т гінсдалі́т, -ту 
гинтцеи́т гінтцеї́т, -ту 

гио́идный гіо́їдний; г-ная дуга́ гіо́їдна 
дуга́ 

гиоли́т гіолі́т, -ту 
гиортдали́т гіортдалі́т, -ту 
гипабисса́льный гіпабіса́льний; г-ная 

интру́зия гіпабіса́льна інтру́зія; г-ная 
поро́да гіпабіса́льна поро́да 

гипабисси́т гіпабіси́т, -ту 
гипавтомо́рфный гіпавтомо́рфний;  

г-ная структу́ра гіпавтомо́рфна структу́ра 
гипавтохто́н гіпавтохто́н, -на, р. мн. -нів 
гипавтохто́ния гіпавтохто́нія, -нії 
гипавтохто́нный гіпавтохто́нний 
гипербази́т гіпербази́т, -ту 
гипербласти́ческий гіпербласти́чний;  

г-кое окремне́ние гіпербласти́чне скре-
мені́ння (скрем'яні́ння) 

гиперболя́рный гіперболя́рний 
гиперборе́йский гіперборе́йський; г-кая 

форма́ция гіперборе́йська форма́ція 
гипергене́з гіпергене́з, -зу; скры́тый г. 

прихо́ваний гіпергене́з 
гиперге́нный гіперге́нний; г-ная као-

линиза́ция гіперге́нна каолініза́ція; г-ная 
карбонитиза́ция гіперге́нна карбоніти-
за́ція; г-ное выщела́чивание гіперге́нне 
вилуго́вування (визо́лювання); г-ное 
измене́ние гіперге́нна змі́на; г-ное место-
рожде́ние гіперге́нне родо́вище; г. мине-
ра́л гіперге́нний мінера́л; г. орео́л гіпер-
ге́нний орео́л; г. проце́сс гіперге́нний 
проце́с; г. раство́р гіперге́нний ро́зчин; 
г. элю́вий гіперге́нний елю́вій 

гипергли́ф гіперглі́ф, -фа 
гиперзо́на гіперзо́на, -ни; байка́льская г. 

байка́льська гіперзо́на; доне́цкая палео-
магни́тная г. доне́цька палеомагні́тна 
гіперзо́на; сая́нская палеомагни́тная г. 
сая́нська палеомагні́тна гіперзо́на; средне-
азиа́тская палеомагни́тная г. середньо-
азі́йська палеомагні́тна гіперзо́на 

гипери́т гіпери́т, -ту 
гиперклимате́ма гіперклімате́ма, -ми 
гиперкли́нный гіперклі́нний 
гиперморфо́з гіперморфо́з, -зу 
гиперпикна́льный гіперпікна́льний 
гиперпла́вкий гіперплавки́й; г. компо-

не́нт гіперплавки́й компоне́нт 
гиперсте́зис гіперсте́зис, -су 
гиперсте́н гіперсте́н, -ну 
гиперстенавги́т гіперстенавгі́т, -ту 
гиперстени́т гіперстені́т, -ту 
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гиперсте́новый гіперсте́новий; г. анде-
зи́т гіперсте́новий андези́т; г. грани́т гіпе-
рсте́новий грані́т; г. хондри́т гіпер-
сте́новий хондри́т 

гиперстомиа́льный гіперстоміа́льний 
гиперстрофи́я гіперстрофі́я, -фі́ї 
гиперстро́фный гіперстро́фний; г-ная 

ра́ковина гіперстро́фна черепа́шка 
(му́шля, ско́йка) 

гиперсфе́ра гіперсфе́ра, -ри 
гипертерма́льный гіпертерма́льний 
гиперфори́ческий гіперфори́чний 
гиперхро́н гіперхро́н, -ну 
гиперцерка́льный гіперцерка́льний; 

г. хвост гіперцерка́льний хвіст 
гипидиоморфи́зм гіпідіоморфіз́м, -му 
гипидиоморфнозерни́стый гіпідіоморф-

нозерни́стий; г-тая структу́ра гіпідіоморф-
нозерни́ста структу́ра 

гипидиомо́рфный гіпідіомо́рфний, суб-
гедра́льний; г-ная структу́ра гіпідіомо́рф-
на структу́ра 

ги́пновый гі́пновий; г-вое боло́то 
гі́пнове боло́то; г. торф гі́пновий торф 

гипоавтохто́н гіпоавтохто́н, -на 
гипобази́т гіпобази́т, -ту 
гипобатоли́товый гіпобатолі́товий;  

г-вая гру́ппа месторожде́ний гіпобато-
лі́това гру́па родо́вищ; г. тип месторож-
де́ний гіпобатолі́товий тип родо́вищ 

гипобиосфе́ра гіпобіосфе́ра, -ри 
гипогене́з гіпогене́з, -зу 
гипоге́нный гіпоге́нний; г-ная руда́ гі-

поге́нна руда́; г-ное рассе́ивание (ра-
ссе́яние) гіпоге́нне розсі́ювання (роз-
сі́яння); г. исто́чник гіпоге́нне джерело́; 
г. минера́л гіпоге́нний мінера́л; г. раст-
во́р гіпоге́нний ро́зчин 

гипогиали́новый гіпогіалі́новий; г-вая 
структу́ра гіпогіалі́нова структу́ра 

гипоги́новый гіпогі́новий; г-вая ста́дия 
гіпогі́нова ста́дія 

гипо́глиф гіпо́гліф, -фа 
гиподельто́идный гіподельто́їдний;  

г-ная табли́чка гіподельто́їдна табли́чка 
гипозо́на гіпозо́на, -ни 
гипокли́в гіпоклі́в, -ву 
гипокристалли́ческий гіпокриста-

лі́чний 
гипола́кс гіпола́кс, -су 
гиполимнио́н гіполімніо́н, -ну 
гиполофи́д гіполофі́д, -ду 

гипома́гма гіпома́гма, -ми 
гипомагмати́ческий гіпомагмати́чний; 

г-кая да́йка гіпомагмати́чна да́йка 
гипометаморфи́зм гіпометаморфі́зм, -му 
гипометаморфи́ческий гіпометамор-

фі́чний 
гипомо́рфия гіпомо́рфія, -фії 
гипоморфо́з гіпоморфо́з, -зу 
гипономи́ческий гіпономі́чний; г. си́нус 

гіпономі́чний си́нус 
гипоперисфе́ра гіпоперисфе́ра, -ри 
гипопика́льный гіпопіка́льний 
гипорео́н гіпорео́н, -на 
гипосепта́льный гіпосепта́льний; г-ные 

отложе́ния гіпосепта́льні ві́дклади 
гипосингони́я гіпосингоні́я, -нії 
гипоста́за гіпоста́за, -зи 
гипосте́г гіпосте́г, -гу 
гипостра́кум гіпостра́кум, -ма 
гипостратоти́п гіпостратоти́п, -пу 
гипосульфи́т гіпосульфі́т, -ту 
гипо́теза гіпо́теза, -зи; альтернати́вная г. 

альтернати́вна гіпо́теза; ассимиляцио́н-
ная г. асиміляці́йна гіпо́теза; астено-
ли́тная г. астенолі́тна гіпо́теза; волнова́я г. 
хвильова́ гіпо́теза; г. "большо́го взры́ва" 
гіпо́теза "вели́кого ви́буху"; г. Веге́нера 
гіпо́теза Веге́нера; г. волоче́ния земно́й 
коры́ гіпо́теза волочі́ння земно́ї кори́; 
г. га́зового плавле́ния гіпо́теза га́зового 
пла́влення; г. Ге́и гіпо́теза Ге́ї; г. дилю-
виани́зма гіпо́теза дилювіані́зму; г. моби-
ли́зма гіпо́теза мобілі́зму; г. отраже́ния 
гіпо́теза відбиття́; г. перемеще́ния мате-
рико́в гіпо́теза перемі́щення материкі́в; 
г. проплавле́ния гіпо́теза пропла́влення; 
г. скольже́ния земно́й коры́ гіпо́теза 
ко́взання (ско́взання) земно́ї кори́; г. сме-
ще́ния полюсо́в гіпо́теза змі́щення полю-
сі́в; г. эргоди́чности гіпо́теза ерго-
ди́чності; изостати́ческая г. ізостати́чна 
гіпо́теза; коллизио́нная г. колізі́йна гі-
по́теза; контракцио́нная г. контракці́йна 
гіпо́теза; латеральносекрецио́нная г. 
латеральносекреці́йна гіпо́теза; небу-
ля́рная г. небуля́рна гіпо́теза; нулева́я г. 
нульова́ гіпо́теза; осмоти́ческая г. осмо-
ти́чна гіпо́теза; осцилляцио́нная г. осци-
ляці́йна гіпо́теза; планетезима́льная г. 
планетезима́льна гіпо́теза; пластова́я г. 
пластова́ (шарова́,) гіпо́теза; прили́вная г. 
припли́вна гіпо́теза; проста́я г. про́ста́ 
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гіпо́теза; пульсацио́нная г. пульсаці́йна 
гіпо́теза; радиомиграцио́нная г. радіоміг-
раці́йна гіпо́теза; рана́лиевая г. рана́лієва 
гіпо́теза; синтети́чески-ликвацио́нная г. 
синтети́чно-лікваці́йна гіпо́теза; статис-
ти́ческая г. статисти́чна гіпо́теза; унда-
цио́нная г. ундаці́йна гіпо́теза 

гипоте́ка гіпоте́ка, -ки, д. и п. -те́ці, р. 
мн. -те́к 

гипотека́льный гіпотека́льний; г. ромб 
гіпотека́льний ромб 

гипотекто́ника гіпотекто́ніка, -ки, д. и п. 
-ніці 

гипоте́рма гіпоте́рма, -ми 
гипотерма́льный гіпотерма́льний; г-ная 

жи́ла гіпотерма́льна жи́ла; г-ное место-
рожде́ние гіпотерма́льне родо́вище 

гипотети́ческий гіпотети́чний; г-кая 
моле́кула гіпотети́чна моле́кула 

гипоти́п гіпоти́п, -пу 
гипотири́дный гіпотири́дний; г. фора́мен 

гіпотири́дний фора́мен 
гипотофи́т гіпотофі́т, -ту 
гипофа́р гіпофа́р, -ра 
гипофильтра́ция гіпофільтра́ція, -ції 
гипофосфи́т гіпофосфі́т, -ту 
гипоце́нтр гіпоце́нтр, -ру; г. землетря-

се́ния гіпоце́нтр землетру́су 
гипоцерка́льный гіпоцерка́льний; г. пла-

вни́к гіпоцерка́льний плаве́ць (плавни́к) 
гиппарио́н гіпаріо́н, -на 
гиппури́т гіпури́т, -ту 
гиппури́товый гіпури́товий; г-вая 

фа́ция гіпури́това фа́ція 
гипроскопи́ческий гіпроскопі́чний; 

г. инклино́метр гіпроскопі́чний інкліно́метр 
гипс гіпс, -су; атла́сный г. атла́сний 

гіпс; безво́дный г. безво́дний гіпс; волок-
ни́стый г. волокни́стий (волокнува́тий) 
гіпс; воню́чий г. смердю́чий гіпс; высо-
косо́ртный г. високосо́ртний гіпс; 
гли́нистый г. гли́нистий (гли́нястий) гіпс; 
земли́стый г. земли́стий гіпс; змее-
ви́дный (змееподо́бный) г. змієподі́бний 
гіпс; кристалли́ческий г. кристалі́чний 
гіпс; пло́тный г. щі́льний (густи́й) гіпс; 
по́ристый г. по́ристий гіпс; пресно-
во́дный г. прісново́дний гіпс; тонковоло-
кни́стый г. тонковолокни́стий (тонково-
локнува́тий) гіпс; тонкозерни́стый г. тон-
козерни́стий гіпс 

гипсографи́ческий гіпсографі́чний;  
г-кая крива́я гіпсографі́чна крива́ 

гипсосодержа́щий гіпсовмі́сний; 
г. ме́ргель гіпсовмі́сний ме́ргель 

ги́псо-солено́сный гі́псо-солено́сний;  
г.-с-ная се́рия гі́псо-солено́сна се́рія 

гипсотерма́льный гіпсотерма́льний 
гипсоангидри́т гіпсоангідри́т, -ту 
гипсобето́н гіпсобето́н, -ну 
гипсова́ние гіпсува́ння 
ги́псовый гі́псовий; г-вая пласти́нка 

гі́псова пласти́нка; г-вая текто́ника 
гі́псова текто́ніка; г-вая ша́пка гі́псова 
ша́пка; г-вая шля́па гі́псова шля́па; 
г. ка́мень гі́псовий ка́мінь; г. сле́пок 
гі́псовий злі́пок; г. шпат гі́псовий шпат 

гипсографи́ческий гіпсографіч́ний 
гипсодоломи́т гіпсодоломі́т, -ту 
гипсодо́нт гіпсодо́нт, -ту 
гипсодо́нтный гіпсодо́нтний 
гипсоли́т гіпсолі́т, -ту 
гипсо́метр гіпсо́метр, -ра 
гипсометри́ческий гіпсометри́чний;  

г-кая ка́рта гіпсометри́чна ка́рта (ма́па); 
г. план гіпсометри́чний план 

гипсоме́трия гіпсоме́трія, -рії 
гипсоно́сный гіпсоно́сний; г-ная гли́на 

гіпсоно́сна гли́на; г-ная сви́та гіпсоно́сна 
сві́та; г. рухля́к гіпсоно́сний рухля́к 

гипсополито́пный гіпсополіто́пний; 
г. тип захороне́ния гіпсополіто́пний тип 
похова́ння 

гипсотерми́ческий гіпсотермі́чний;  
г-кая ка́рта гіпсотермі́чна ка́рта (ма́па) 

гипфельфлю́р гіпфельфлю́р, -ру 
гиракоте́рий гіракоте́рій, -рія 
гира́кс гіра́кс, -су 
гирди́т гірди́т, -ту 
гирико́н гіріко́н, -ну 
гирка́нский гірка́нський; г. я́рус гір-

ка́нський я́рус 
ги́рло ги́рло, -ла 
гирля́нда (островов) гірля́нда, -ди 
гирнанти́т гірнанти́т, -ту 
гирнари́т гірнари́т, -ту 
гирово́з гірово́з, -за 
гиро́ида гіро́їда, -ди 
гиро́идно-плана́льный гіро́їдно-пла-

на́льний; г.-п-ная симме́три́я гіро́їдно-
плана́льна симетрі́я 

гироко́мпас гіроко́мпас, -са 
гироли́т гіролі́т, -ту 
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гироско́п гіроско́п, -па 
гироскопи́ческий гіроскопі́чний 
гиротеодоли́т гіротеодолі́т, -та 
гироцерако́н гіроцерако́н, -ну 
гироцерако́новый гіроцерако́новий;  

г-вая ра́ковина гіроцерако́нова чере-
па́шка (му́шля, ско́йка) 

гиро́эдр гіро́едр, -ра 
гирси́т гірси́т, -ту 
гисеки́т гісекі́т, -ту 
гислопи́т гіслопі́т, -ту 
гистере́зис гістере́зис, -су; вя́зкий г.  

в'язки́й гістере́зис; г. враще́ния гістере́зис 
оберта́ння; магни́тный г. магні́тний гісте-
ре́зис; ползу́чий г. повзу́чий гістере́зис 

гистероба́з гістероба́з, -зу 
гистерогене́з гістерогене́з, -зу 
гистерогенети́ческий гістерогенети́ч-

ний; г-кие шли́ры гістерогенети́чні шлі́ри 
гистероге́нный гістероге́нний 
гистерогра́мма гістерогра́ма, -ми 
гистеромагмати́ческий гістеромагма-

ти́чний; г-кое месторожде́ние гістеромаг-
мати́чне (пізньомагмати́чне) родо́вище 

гистеросо́ма гістеросо́ма, -ми 
гистиди́н гістиди́н, -ну 
ги́стиум гі́стіум, -му 
гистогене́з гістогене́з, -зу 
гистогра́мма гістогра́ма, -ми 
гистосубститу́ция гістосубститу́ція, -ції 
гистрикси́т гістрикси́т, -ту 
гистрихосфери́ды мн. гістрихосфери́ди, 

-дів 
гитермани́т гітермані́т, -ту 
ги́ттия гі́тія, -тії 
гифоли́т гіфолі́т, -ту 
глабе́ль глабе́ль, -лі, т. -ллю 
глабеля́рный глабеля́рний; г-ная бо́розда 

глабеля́рна борозна́; г-ная ло́пасть глабе-
ля́рна ло́пать; фронта́льный г. тип фрон-
та́льний глабеля́рний тип 

главне́йший найголовні́ший, найоснов-
ні́ший; г. компоне́нт найголовні́ший 
(найосновні́ший) компоне́нт 

гла́вный головни́й, основни́й; г-ная ва-
ле́нтность головна́ (основна́) вале́нтність; 
г-ная волна́ землетрясе́ния головна́ (ос-
новна́) хви́ля землетру́су; г-ная жи́ла го-
ловна́ (основна́) жи́ла; г-ная жи́лка голо-
вна́ (основна́) жи́лка; г-ная зо́на разре́зов 
криста́ллов головна́ (основна́) зо́на 
ро́зрізів криста́лів; г-ная ось головна́ (ос-

новна́) вісь; г-ная отде́льность головна́ 
(основна́) окре́мість; г-ная перегоро́дка 
головна́ (основна́) перегоро́дка; г-ная ре-
ка́ головна́ (основна́) рі́чка (ріка́); г-ная 
се́пта головна́ (основна́) се́пта; г-ная 
скла́дка головна́ (основна́) скла́дка; г-ная 
составна́я часть головна́ (основна́) скла-
дова́ части́на; г-ная ста́дия изверже́ния 
головна́ (основна́) ста́дія ви́верження;  
г-ная тре́щина головна́ (основна́) 
трі́щина; г-ная фа́за землетрясе́ния голов-
на́ (основна́) фа́за землетру́су; г-ная 
фоссу́ла головна́ (основна́) фосу́ла; Г-ное 
дево́нское по́ле Головне́ дево́нське по́ле; 
г-ное изверже́ние головне́ (основне́) 
ви́верження; г-ные поле́зные иско-
па́емые головні́ (основні́) ко́ри́сні ко-
па́лини; г. во́дный пото́к головни́й (основ-
ни́й) во́дний поті́к; г. водото́к головни́й 
(основни́й) водоті́к; г. вулка́н головни́й 
(основни́й) вулка́н; г. горизонт головни́й 
(основни́й) горизо́нт; г. кана́л головни́й 
(основни́й) кана́л; г. клива́ж головни́й 
(основни́й) кліва́ж; г. ко́рень головни́й 
(основни́й) ко́рінь; г. кра́тер головни́й 
(основни́й) кра́тер; г. ледни́к головни́й 
(основни́й) льодови́к; г. минера́л голов-
ни́й (основни́й) мінера́л; г. пита́тельный 
центр головни́й (основни́й) живи́льний 
центр; г. показа́тель головни́й (основни́й) 
пока́зник; г. румб головни́й (основни́й) 
румб; г. сброс головни́й (основни́й) скид; 
г. уда́р землетрясе́ния головни́й (основ-
ни́й) уда́р землетру́су; г. штрек головни́й 
(основни́й) штрек 

глагери́т глагери́т, -ту 
глади́т глади́т, -ту 
гла́диус гла́діус, -са 
гла́дкий гла́дкий, рі́вний; г-кая фо́рма 

гла́дка фо́рма; г-кая экзи́на рі́вна (гла́дка) 
екзи́на; г. изло́м гла́дкий (рі́вний) злам 
(злом); г. рубе́ц гла́дкий (рі́вний) рубе́ць; 
г. шов рі́вний (гла́дкий) шов; г-кое 
взрыва́ние гла́дке (рі́вне) підрива́ння 

глаз о́ко, о́ка, п. о́ці, мн. о́чі, оче́й, т. 
очи́ма; агрега́тный г. агрега́тне о́ко; 
г. трилоби́та о́ко трилобіт́а; голо-
хрои́ческий г. голохроїч́не о́ко; жа́бий г. 
жа́б'яче о́ко; коша́чий г. котя́че о́ко; нау-
пли́совый г. науплі́сове о́ко; пи-
ниа́льный г. пініа́льне о́ко; просто́й г. 
про́сте́ о́ко; сло́жный г. складне́ о́ко;  
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соколи́ный г. соколи́не о́ко; стебе́ль-
чатый г. стебе́льчасте (стеблове́, стеб-
ли́сте) о́ко; тигро́вый г. ти́грове о́ко; фа-
се́точный (фасе́тчатый, фаце́точный, 
фаце́тчатый) г. фасе́точне (фасе́тчасте, 
фаце́точне, фаце́тчасте) о́ко 

глазери́т глазери́т, -ту 
глазиро́ванный, глазуро́ванный глазу-

ро́ваний; г. валу́н глазуро́ваний валу́н 
глазко́вый очко́вий, вічко́вий; г-вая от-

де́льность вічко́ва окре́мість; г-вая струк-
ту́ра очко́ва структу́ра; г. ага́т очко́вий 
(вічко́вий) ага́т 

глазно́й о́чний; вну́тренняя г-на́я плас-
ти́нка вну́трішня о́чна пласти́нка; высту-
па́ющая г-на́я пласти́нка виступна́ (ви-
сувна́) о́чна пласти́нка; г-на́я ло́пасть 
о́чна ло́пать; г-на́я пласти́нка о́чна плас-
ти́нка; г-на́я табли́чка о́чна табли́чка 

глазо́к ві́чко, -чка, мн. ві́чка, ві́чок; о́чко, 
о́чка, мн. о́чка, о́чок; крылово́й г. крилове́ 
ві́чко (о́чко); науплиа́льный г. нау-
пліа́льне ві́чко 

глазоме́р окомі́р, -ра 
глазоме́рный (о съёмке) окомі́рний;  

г-ная ка́рта окомі́рна ка́рта (ма́па); г-ная 
съёмка окомі́рне зніма́ння (окомі́рна 
зйо́мка) 

глазообра́зный окоподі́бний 
глазуреви́дный глазуроподі́бний 
глазури́т глазури́т, -ту 
глазу́рь глазу́р, -рі, т. -р'ю 
гла́сис гла́сис, -су 
глаубери́т глаубери́т, -ту 
глаукодо́т глаукодо́т, -ту 
глаукокерини́т глаукокерині́т, -ту 
глауколи́т глауколі́т, -ту 
глаукони́т глауконі́т, -ту 
глауконити́т глауконіти́т, -ту 
глаукони́товый глауконі́товий; г-вая 

гли́на глауконі́това гли́на; г-вая поро́да 
глауконі́това поро́да; г. известня́к глау-
коні́товий вапня́к; г. ил глауконі́товий мул 
(наму́л); г. песо́к глауконі́товий пісо́к 

глаукони́тово-ква́рцевый глауконі́тово-
ква́рцовий; г.-к-вый песо́к глауконі́тово-
ква́рцовий пісо́к 

глауконитоли́т глауконітолі́т, -ту 
глауконитообразова́ние глауконітоутво́-

рення, (неоконч. д. – ещё) глауконітоутво́-
рювання, глауконітотво́рення 

глаукопири́т глаукопіри́т, -ту 

глаукофа́н глаукофа́н, -ну 
глаукофани́т глаукофані́т, -ту 
глаукофа́новый глаукофа́новий; г. ме-

таморфи́зм глаукофа́новий метаморфі́зм 
глаукохрои́т глаукохрої́т, -ту 
глеева́тый ґлеюва́тий 
глеево́й ґлейови́й; г-ва́я по́чва ґлейови́й 

ґрунт 
гле́ево-плыву́чий ґле́йово-пливу́чий;  

г.-п-чая по́чва ґле́йово-пливу́чий ґрунт 
глееобразова́ние ґлеєутво́рення, (не-

оконч. д. – ещё) ґлеєутво́рювання, ґлеє-
тво́рення 

глей ґлей, ґле́ю 
глендо́н глендо́н, -ну 
глено́идный глено́їдний; г-ная впа́дина 

глено́їдна запа́дина 
глери́н глери́н, -ну 
глесси́т глеси́т, -ту 
глет глет, -ту 
гле́тчер гле́тчер, -ра; вися́чий г. ви-

ся́чий гле́тчер; го́рный г. гірськи́й 
гле́тчер; континента́льный г. континен-
та́льний гле́тчер; предго́рный г. перед-
гі́рний гле́тчер; соляно́й г. соляни́й 
гле́тчер; фи́рновый г. фі́рновий гле́тчер 

гле́тчерный гле́тчерний 
глие́ж гліє́ж, -жу, т. -жем 
глие́т гліє́т, -ту 
глико́ль гліко́ль, -лю, т. -лем 
глиммери́т глімери́т, -ту 
гли́на гли́на, -ни; абисса́льная г. абі-

са́льна гли́на; автиге́нная (аутиге́нная) г. 
автиге́нна (аутиге́нна) гли́на; автохто́нная г. 
автохто́нна гли́на; адсорбцио́нная г. ад-
сорбці́йна гли́на; аллювиа́льная г. алю-
віа́льна гли́на; анци́ловая г. анци́лова 
гли́на; безвалу́нная г. безвалу́нна гли́на; 
бейделли́товая г. бейделі́това гли́на; 
бе́лая г. бі́ла гли́на; бентони́товая г. бен-
тоні́това гли́на; бокси́товая г. бокси́това 
гли́на; боло́тная г. боло́тна гли́на; бу-
ма́жная г. паперо́ва гли́на; валу́нная г. 
валу́нна гли́на; вая́льная г. ліпна́ гли́на; 
водоупо́рная г. водотривка́ гли́на; 
вспу́чивающаяся г. спу́чувальна гли́на; 
втори́чная г. втори́нна гли́на; вы́горелая г. 
ви́горіла гли́на; вя́зкая г. в'язка́ (липка́, 
глейка́, глеюва́та, грузька́, гру́зла, драг-
ли́ста) гли́на; гидрослю́дистая г. гідро-
слюди́ста гли́на; гипсоно́сная г. гіпсо-
но́сна гли́на; глаукони́товая г. глауконі́това 
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гли́на; г. для глазиро́ванных (глазу-
ро́ванных) изде́лий гли́на для глазу-
ро́ваних ви́робів; г. для удобре́ния гли́на 
для удо́брення (удо́брювання); г. смы́ва 
гли́на зми́ву; г. трансгре́ссии гли́на транс-
гре́сії; г. тре́ния гли́на тертя́; глубоко-
во́дная кра́сная г. глибоково́дна черво́на 
гли́на; голуба́я г. блаки́тна (голуба́) гли́на; 
горше́чная г. горшкова́ (горще́чкова, гон-
ча́рна) гли́на; делювиа́льная г. делю-
віа́льна гли́на; диаспо́ровая г. діаспо́рова 
гли́на; диатоми́товая г. діатомі́това 
гли́на; до́нная г. до́нна гли́на; ес-
те́ственная г. приро́дна гли́на; же-
ле́зистая г. залі́зиста гли́на; желе́зисто-
известко́вая г. залі́зисто-вапни́ста гли́на; 
желе́зисто-сла́нцевая г. залі́зисто-
сла́нцева гли́на; жёлтая г. жо́вта гли́на; 
жи́льная г. жи́льна гли́на; жи́рная г. 
жи́рна (масна́) гли́на; известко́вая г. вап-
ни́ста гли́на; известняко́вая г. вапняко́ва 
гли́на; каолини́товая г. каоліні́това гли́на; 
карбона́тная г. карбона́тна гли́на; кар-
ма́нная г. карма́нна гли́на; квасцо́вая г. 
галуно́ва гли́на; керами́ческая г. кера-
мі́чна гли́на; кимоли́йская г. кімолі́йська 
гли́на; кирпи́чная г. цегляна́ (цегло́ва́) 
гли́на; ки́слая г. ки́сла гли́на; комова́я г. 
грудкова́ гли́на; кремни́стая г. крем'я-
ни́ста (кремени́ста) гли́на; крис-
талли́ческая г. кристалі́чна гли́на; ксено-
ге́нная г. ксеноге́нна гли́на; купоро́сная г. 
купоро́сна гли́на; лагу́нная г. лагу́нна 
гли́на; легкопла́вкая г. легкоплавка́ 
гли́на; леднико́вая г. льодовико́ва гли́на; 
ле́нточная г. стрічкова́ гли́на; лёссо-
ви́дная г. лесоподі́бна гли́на; листова́тая г. 
листува́та гли́на; мергели́стая г. мерге-
ли́ста гли́на; метаморфизи́рованная г. 
метаморфізо́вана гли́на; механи́ческая г. 
механі́чна гли́на; мономинера́льная г. 
мономінера́льна гли́на; монтморилло-
ни́товая г. монтморилоніт́ова гли́на; мо-
ре́нная г. море́нна гли́на; морска́я г. мор-
ська́ гли́на; набуха́ющая г. набуха́юча 
гли́на; наносна́я г. наносна́ (нане́сена, 
намивна́, наму́лена) гли́на; непрони-
ца́емая г. непроникна́ (непрони́клива) 
гли́на; ни́жняя г. ни́жня гли́на; нон-
трони́товая г. нонтроніт́ова гли́на; обож-
жённая г. ви́палена гли́на; огнеупо́рная г. 
вогнетривка́ гли́на; озёрная г. озе́рна 

гли́на; озёрно-боло́тная г. озе́рно-боло́тна 
гли́на; окремнённая г. скремені́ла (скре-
м'яні́ла) гли́на; оса́дочная г. осадо́ва 
(оса́дкова) гли́на; осаждённая г. оса́джена 
гли́на; оста́точная г. за́лишко́ва гли́на; 
отбе́ливающая г. вибі́лювальна (вибіль-
на́) гли́на; отверде́вшая г. стверді́ла 
(стве́рдла, затверді́ла, затве́рдла, сту-
жа́віла) гли́на; отму́ченная г. відму́лена 
(відму́чена) гли́на; палыгорски́товая г. 
палигорскі́това гли́на; паро́сская фар-
фо́ровая г. паро́ська фа́рфо́рова гли́на; 
пелаги́ческая г. пелагі́чна гли́на; 
пе́пельная г. по́пільна гли́на; перви́чная г. 
перви́нна гли́на; переотло́женная г. пере-
відкла́дена гли́на; пёстрая г. строка́та 
гли́на; песча́ная г. піща́на гли́на; пес-
ча́нистая г. піскува́та (піща́ниста) гли́на; 
пири́товая г. піри́това гли́на; пирито-
но́сная г. піритоно́сна гли́на; плас-
ти́ческая (пласти́чная) г. пласти́чна 
гли́на; пло́тная г. щі́льна (густа́) гли́на; 
поддува́ющаяся г. піддува́льна (піддувна́) 
гли́на; подстила́ющая г. підстильна́ (під-
стельна́) гли́на; по́йменная г. запла́вна 
гли́на; покро́вная г. покривна́ гли́на; по-
лиминера́льная г. полімінера́льна гли́на; 
полоса́тая г. смуга́ста гли́на; по́ристая г. 
по́риста гли́на; по́чвенная г. ґрунтова́ 
гли́на; предде́льтовая г. передде́льтова 
гли́на; пролювиа́льная г. пролювіа́льна 
гли́на; пылева́тая г. пилува́та гли́на; реч-
на́я г. річкова́ гли́на; сапропе́левая г. 
сапропе́лева гли́на; сапропели́товая г. 
сапропелі́това гли́на; септа́риевая г. сеп-
та́рієва гли́на; се́рая г. сі́ра гли́на; си́няя г. 
си́ня гли́на; ски́фская г. скі́фська гли́на; 
скульпту́рная г. скульпту́рна гли́на; слан-
цева́тая г. сланцюва́та гли́на; солёная г. 
соло́на гли́на; спека́ющаяся г. спікли́ва 
(спікна́) гли́на; структу́рная г. структу́рна 
гли́на; сукнова́льная г. сукнова́льна (ва-
ля́льна) гли́на; суха́рная г. суха́рна гли́на; 
сырцо́вая г. сирце́ва гли́на; текто-
ни́ческая г. тектоні́чна гли́на; терри-
ге́нная г. териге́нна гли́на; то́нкая г. тон-
ка́ гли́на; тонкодиспе́рсная г. тонкодис-
пе́рсна гли́на; то́щая г. пісна́ гли́на; 
тру́бочная г. трубкова́ гли́на; тугоп-
ла́вкая г. тугоплавка́ гли́на; туфоге́нная г. 
туфоге́нна гли́на; тяжёлая г. важка́ гли́на; 
углено́сная г. вуглено́сна гли́на; 
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угли́стая г. вугли́ста гли́на; уплотнённая г. 
ущі́льнена гли́на; утрамбо́ванная г. утрам-
бо́вана гли́на; фарфо́ровая г. фа́рфо́рова 
гли́на; физи́ческая г. фізи́чна гли́на; фло-
риди́новая г. флориди́нова гли́на; хи-
ми́ческая г. хімі́чна гли́на; цемен-
ти́рующая г. цементу́юча (цементу-
ва́льна) гли́на; цеме́нтная г. цеме́нтна 
гли́на; цеоли́товая г. цеолі́това гли́на; 
чёрная угли́стая г. чо́рна вугли́ста гли́на; 
четверти́чная г. четверти́нна гли́на; щеб-
нева́тая г. щебенюва́та гли́на; элю-
виа́льная г. елювіа́льна гли́на; эо́ловая г. 
ео́лова гли́на 

гли́на-наполни́тель гли́на-напо́внювач, 
гли́ни-напо́внювача 

глиниза́ция глиниза́ція, -ції 
глинизи́рующий глинізу́ючий, глінізу-

ва́льний; г-щее де́йствие глинизува́льна ді́я 
гли́ний гли́ній, -нію 
гли́нисто-желе́зистый гли́нисто-

залі́зистий, гли́нясто-залі́зистий 
гли́нисто-известко́вый гли́нисто-

вапня́ний, гли́нясто-вапня́ний; г.-и-вая 
конкре́ция гли́нисто-вапня́на (гли́нясто-
вапня́на) конкре́ція; г.-и. ряд гли́нисто-
вапня́ний (гли́нясто-вапня́ний) ряд 

гли́нисто-ква́рцевый гли́нисто-ква́рцовий, 
гли́нясто-ква́рцовий; г.-к. пели́т гли́нисто-
ква́рцовий (гли́нясто-ква́рцовий) пелі́т 

гли́нисто-магнезиа́льный гли́нисто-
магнезіа́льний, гли́нясто-магнезіа́льний 

гли́нисто-озёрный гли́нисто-озе́рний, 
гли́нясто-озе́рний; г.-о-ная по́чва гли́нисто-
озе́рний (гли́нясто-озе́рний) ґрунт 

гли́нисто-песча́ный гли́нисто-піща́ний, 
гли́нясто-піща́ний; г.-п. грунт гли́нисто-
піща́ний (гли́нясто-піща́ний) ґрунт 

гли́нисто-сла́нцевый гли́нисто-сла́нце-
вий, гли́нясто-сла́нцевий; г.-с. шальш-
те́йн гли́нисто-сла́нцевий (гли́нясто-
сла́нцевий) шальште́йн 

гли́нистость гли́нястість, -тості, т. -тістю, 
гли́ністість, -тості, т. -тістю; г. колле́к-
тора гли́нястість (гли́нистість) коле́ктора; 
объёмная г. об'є́мна гли́нястість (гли́нис-
тість); относи́тельная г. відно́сна 
гли́нястість (гли́нистість) 

гли́нистый гли́нистий, гли́нястий; брис-
то́льский г. известня́к бристо́льський 
гли́нистий (гли́нястий) вапня́к; г-тая 
ко́рка гли́ниста (гли́няста) кі́рка; г-тая 

красноцве́тная па́чка гли́ниста 
(гли́няста) червоноко́лірна па́чка; г-тая 
кро́вля гли́ниста (гли́няста) покрі́вля;  
г-тая ли́нза гли́ниста (гли́няста) лі́нза;  
г-тая оторо́чка гли́ниста (гли́няста) обля-
мі́вка; г-тая поро́да гли́ниста (гли́няста) 
поро́да; г-тая по́чва гли́нистий (гли́няс-
тий) ґрунт; г-тая прима́зка гли́ниста 
(гли́няста) прима́зка; г-тая при́месь 
гли́ниста (гли́няста) до́мішка; г-тая пус-
ты́ня гли́ниста (гли́няста) пусте́ля; г-тая 
руда́ гли́ниста (гли́няста) руда́; г-тая сре-
да́ гли́нисте (гли́нясте) середо́вище; г-тая 
структу́ра гли́ниста (гли́няста) структу́ра; 
г-тая тексту́ра гли́ниста (гли́няста) текс-
ту́ра; г-тая фа́ция гли́ниста (гли́няста) 
фа́ція; г-тая фра́кция гли́ниста (гли́няста) 
фра́кція; г-тая части́ца гли́ниста 
(гли́няста) ча́стка (части́нка); г-тые 
оса́дки гли́нисті (гли́нясті) оса́дки; г. ге-
мати́т гли́нистий (гли́нястий) гемати́т; 
г. гипс гли́нистий (гли́нястий) гіпс; 
г. гля́нец гли́нистий (гли́нястий) гля́нець; 
г. грунт гли́нистий (гли́нястий) ґрунт; 
г. железня́к гли́нистий (гли́нястий) заліз-
ня́к; г. известня́к гли́нистий (гли́нястий) 
вапня́к; г. кальци́т гли́нистий (гли́нястий) 
кальци́т; г. карст гли́нистий (гли́нястий) 
карст; г. ме́ргель гли́нистий (гли́нястий) 
ме́ргель; г. минера́л гли́нистий (гли́няс-
тий) мінера́л; г. о́ползень гли́нистий 
(гли́нястий) зсув; г. пели́т гли́нистий 
(гли́нястий) пелі́т; г. песо́к гли́нистий 
(гли́нястий) пісо́к; г. порфи́р гли́нистий 
(гли́нястий) порфір́; г. раство́р гли́нистий 
(гли́нястий) ро́зчин; г. сидери́т гли́нистий 
(гли́нястий) сидери́т; г. сла́нец гли́нистий 
(гли́нястий) сла́нець; г. у́голь гли́нисте 
(гли́нясте) ву́гі́лля; г. цеме́нт гли́нистий 
(гли́нястий) цеме́нт; железосодержа́щий 
г. сла́нец залізовмі́сний гли́нистий 
(гли́нястий) сла́нець; мя́гкий г. за́льбанд 
м'яки́й гли́нистий (гли́нястий) за́льбанд; 
пли́тчатый г. сла́нец пли́тчастий 
гли́нистий (гли́нястий) сла́нець; тонкозер-
ни́стая г-тая структу́ра тонкозерни́ста 
гли́ниста (гли́няста) структу́ра 

гли́нка гли́нка, -ки, д. и п. -нці, р. мн.  
-нок; г. тре́ния гли́нка тертя́; жи́льная г. 
жи́льна гли́нка; тектони́ческая г. текто-
ні́чна гли́нка 

глинки́т глинкі́т, -ту 
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глиноалеври́т глиноалеври́т, -ту 
глиноалевроли́т глиноалевролі́т, -ту 
глиноби́тный глиноби́тний, (из вальков) 

валько́ваний, валько́ви́й; г-ная ма́сса гли-
ноби́тна (валько́вана, валько́ва́) ма́са 

глинозём глинозе́м, -му; серноки́слый г. 
сірчаноки́слий глинозе́м 

глинозёмистый глинозе́мистий; г-тая 
хризоко́лла глинозе́миста хризоко́ла 

глинозёмный глинозе́мний; г-ное сырьё 
глинозе́мна сировина́; г-ные доба́вки 
глинозе́мні до́мішки; г. мо́дуль глино-
зе́мний мо́дуль; г. цеме́нт глинозе́мний 
цеме́нт 

глинокарота́ж глинокарота́ж, -жу, т. -жем 
глиномеша́лка глиноміша́лка, -ки, д. и п.  

-лці, р. мн. -лок 
глинонаполни́тель глинонапо́внювач,  

-ча, т. -чем 
глиноотдели́тель глиновідді́лювач, -ча, 

т. -чем 
глиносодержа́щий глиновмі́сний 
глинт глінт, -ту 
гли́няный гли́няний; г-ная дресва́ 

гли́няна жорства́; г-ная дю́на гли́няна 
дю́на; г-ная я́ма гли́няна я́ма; г. валу́н 
гли́няний валу́н; г. кату́н гли́няний кату́н; 
г. шар гли́няна ку́ля 

гли́птика глі́птика, -ки, д. и п. -тиці 
глиптогене́з, глиптогене́зис гліптоге-

не́з, -зу, гліптогене́зис, -су 
глиптоли́т гліптолі́т, -ту 
глиптоморфо́зы мн. гліптоморфо́зи, -зів 
глицерантринитра́т гліцерантринітра́т, -ту 
глицери́н гліцери́н, -ну 
глици́л-глици́новый гліци́л-гліци́новий 
глици́н гліци́н, -ну 
глици́ний гліци́ній, -нію 
глоба́льный глоба́льний; г-ная геоди-

нами́ческая моде́ль глоба́льна геодина-
мі́чна моде́ль; г-ная по́ра глоба́льна по́ра; 
г-ная седимента́ция глоба́льна седимен-
та́ція; г-ная эколо́гия глоба́льна еколо́гія; 
г-ное загрязне́ние глоба́льне забру́днення; 
г. кларк глоба́льний кларк; г. прогно́з 
глоба́льний прогно́з 

глобигери́новый глобігери́новий; г-вая 
фа́ция глобігери́нова фа́ція; г. ил глобіге-
ри́новий мул (наму́л) 

глобигери́ны мн. глобігери́ни, -ри́н 
глобифе́рный глобіфе́рний 
глобози́т глобози́т, -ту 

глобосфери́т глобосфери́т, -ту 
гло́була гло́була, -ли 
глобули́т глобулі́т, -ту 
глобули́товый глобулі́товий; г-вая де-

витрифика́ция глобулі́това девітрифі-
ка́ція; г-вое расстеклова́ние глобулі́тове 
розсклува́ння 

глобуля́рный глобуля́рний; г-ная струк-
ту́ра глобуля́рна структу́ра; г. тре́пел глобу-
ля́рний тре́пел 

гло́бус гло́бус, -са 
гло́дский гло́дський; г-кая подсви́та 

гло́дська підсві́та 
глодя́нский глодя́нський; г-кая сви́та 

глодя́нська сві́та 
глокери́т глокери́т, -ту 
гломеробла́стовый, гломероблас-

ти́ческий гломеробла́стовий, гломеробла-
сти́чний; г-вая (г-кая) структу́ра гломер-
обла́стова (гломеробласти́чна) структу́ра 

гломеробла́сты мн. гломеробла́сти, -тів 
гломерогранули́товый гломерограну-

лі́товий; г-вая структу́ра гломерогра-
нулі́това структу́ра 

гломерозерни́стый гломерозерни́стий; 
г-тая структу́ра гломерозерни́ста струк-
ту́ра 

гломерокла́сты мн. гломерокла́сти, -тів 
гломерокристалли́ческий гломерокрис-

талі́чний; г-кая структу́ра гломерокрис-
талі́чна структу́ра 

гломеропризмати́ческий гломероприз-
мати́чний; г-кая структу́ра гломероприз-
мати́чна структу́ра 

гломеропорфири́товый гломеропорфі-
ри́товий 

гломеропорфи́ровый гломеропор-
фі́ровий; г-вая структу́ра гломеро-
порфір́ова структу́ра 

гломероспира́льный гломероспі-
ра́льний 

гломероспиро́идный гломероспіро́їдний 
гломерофи́ровый гломерофір́овий;  

г-вая структу́ра гломерофі́рова структу́ра 
гло́на гло́на, -ни 
гло́сса гло́са, -си 
глосса́рий глоса́рій, -рія, т. -рієм; гео-

логи́ческий г. геологі́чний глоса́рій 
глоссеколи́т глосеколі́т, -ту 
глоссоптери́дные сущ., мн. глосопте-

ри́дні, -них 
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глоссопте́риевый глосопте́рієвий; г-вая 
фло́ра глосопте́рієва фло́ра 

глоссопте́рис глосопте́рис, -са 
глубина́ глибина́, -ни́, мн. -би́ни, -би́н; 

абисса́льная г. абіса́льна глибина́; абсо-
лю́тная г. абсолю́тна глибина́; верти-
ка́льная г. вертика́льна глибина́; высоко-
температу́рная г. високотемперату́рна 
глибина́; г. залега́ния глибина́ заляга́ння; 
г. компенса́ции глибина́ компенса́ції; 
г. у́ровня мо́ря глибина́ рі́вня мо́ря; 
г. очага́ землетрясе́ния глибина́ во́гнища 
(о́гнища, осере́дку) землетру́су; г. пласта́ 
глибина́ пласта́ (ша́ру); г. по ло́ту глибина́ 
за ло́том; г. промерза́ния глибина́ проме-
рза́ння; г. проника́ния глибина́ про-
ни́кнення; г. скла́дки глибина́ скла́дки; 
г. скла́дчатости глибина́ складча́стості; 
г. фо́куса землетрясе́ния глибина́ фо́кусу 
землетру́су; г. эрози́йного сре́за глибина́ 
ерозі́йного зрі́зу; испра́вленная г. 
ви́правлена глибина́; и́стинная г. і́стинна 
(спра́вжня) глибина́; океани́ческая г. оке-
ані́чна глибина́ 

глубинногравитацио́нный глибинно-
гравітаці́йний; г-ная скла́дчатость гли-
бинногравітаці́йна складча́стість 

глубиннонасо́сный глибиннонасо́сний; 
г-ная добы́ча глибиннонасо́сне добува́ння 
(глибиннонасо́сне видобува́ння, глибин-
нонасо́сний ви́добуток); г-ная устано́вка 
глибиннонасо́сна устано́вка; г-ное бу-
ре́ние глибиннонасо́сне бурі́ння; г. па́кер 
глибиннонасо́сний па́кер 

глуби́нность глиби́нність, -ності, т. -ністю 
глуби́нный глиби́нний; г-ная вода́ гли-

би́нна вода́; г-ная вулкани́ческая ин-
тру́зия глиби́нна вулкані́чна інтру́зія; г-ная 
дифференциа́ция глиби́нна диферен-
ціа́ція; г-ная зо́на глиби́нна зо́на; г-ная 
инве́рсия глиби́нна інве́рсія; г-ная ма́гма 
глиби́нна ма́гма; г-ная петроло́гия гли-
би́нна петроло́гія; г-ная ползу́честь гли-
би́нна повзу́чість; г-ная поро́да глиби́нна 
поро́да; г-ная ро́ссыпь глиби́нне роз-
си́пище (глиби́нний ро́зсип); г-ная 
скла́дка глиби́нна скла́дка; г-ная скла́д-
чатость глиби́нна складча́стість; г-ная 
структу́ра глиби́нна структу́ра; г-ная 
текто́ника глиби́нна текто́ніка; г-ная 
фа́ция глиби́нна фа́ція; г-ная цирку-
ля́ция глиби́нна циркуля́ція; г-ная эро́зия 

глиби́нна еро́зія; г-ное выве́тривание 
глиби́нне виві́трювання (зві́трювання);  
г-ное землетрясе́ние глиби́нний земле-
тру́с; г-ное иссле́дование глиби́нне дос-
лі́дження; г-ное карти́рование глиби́нне 
картува́ння; г-ное тече́ние глиби́нна течія́; 
г-ные отложе́ния глиби́нні ві́дклади; 
г. вулкани́зм глиби́нний вулкані́зм; 
г. исто́чник глиби́нне джерело́; г. кана́л 
свя́зи глиби́нний кана́л зв'язку́; г. ма-
но́метр глиби́нний мано́метр; г. мета-
морфи́зм глиби́нний метаморфі́зм; 
г. ме́тод ре́перов глиби́нний ме́тод 
ре́перів; г. надви́г глиби́нний на́сув; 
г. насо́с глиби́нний насо́с; г. пото́к гли-
би́нний поті́к; г. пробоотбо́рщик гли-
би́нний пробовідбі́рник; г. проце́сс гли-
би́нний проце́с; г. разло́м глиби́нний роз-
ло́м; г. сброс глиби́нний скид; г. тер-
мо́метр глиби́нний термо́метр; г. шов 
глиби́нний шов; о́бщая г-ная то́чка за-
га́льна глиби́нна то́чка; планета́рный г. 
разло́м планета́рний глиби́нний розло́м; 
центра́льный г. разло́м центра́льний 
глиби́нний розло́м 

глубиноме́р глибиномі́р, -ра 
глубо́кий глибо́кий; г-кая вода́ глибо́ка 

вода́; г-кая жи́льная зо́на глибо́ка жи́льна 
зо́на; г-кая тре́щинная жи́ла глибо́ка 
трі́щинна жи́ла; г-кая излу́чина глибо́кий 
за́крут; г-кая ша́хта глибо́ка ша́хта; 
г. бе́рег глибо́кий бе́рег; г. горизо́нт гли-
бо́кий горизо́нт; г. исто́чник глибо́ке 
джерело́; г. карье́р глибо́кий кар'є́р; 
г. о́ползень глибо́кий зсув; г. по́чвенный 
слой глибо́кий ґрунтови́й шар; г-кое бу-
ре́ние глибо́ке бурі́ння; г-кое землетря-
се́ние глибо́кий землетру́с; г-кое мо́ре гли-
бо́ке мо́ре; г-кое промерза́ние глибо́ке про-
мерза́ння; г-кое уще́лье глибо́ка уще́лина 

глубоково́дный глибоково́дний; г-ная 
добы́ча глибоково́дне добува́ння (глибо-
ково́дне видобува́ння, глибоково́дний 
ви́добуток); г-ная кра́сная гли́на глибо-
ково́дна черво́на гли́на; г-ная терра́са 
глибоково́дна тера́са; г-ная фа́ция глибо-
ково́дна фа́ція; г-ная фо́рма глибоково́дна 
фо́рма; г-ное буре́ние глибоково́дне бу-
рі́ння; г-ные отложе́ния глибоково́дні 
ві́дклади; г. ил глибоково́дний мул (на-
му́л); г. океани́ческий жёлоб глибоко-
во́дний океані́чний жо́лоб 
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глубокозалега́ющий глибокозале́глий, 
глибокозаляга́ючий; г-щая жи́ла глибоко-
зале́гла (глибокозаляга́юча) жи́ла; г-щая 
ро́ссыпь глибокозале́гле (глибокозаля-
га́юче) розси́пище (глибокозале́глий [гли-
бокозаляга́ючий] ро́зсип); г. бассе́йн гли-
бокозале́глий (глибокозаляга́ючий) басе́йн 

глубокофо́кусный глибокофо́кусний;  
г-ное землетрясе́ние глибокофо́кусний 
землетру́с 

глутами́новый глутамі́новий; г-вая ки-
слота́ глутамі́нова кислота́ 

глухо́й (о забое) глухи́й; г-ха́я вы́сечка 
глуха́ ви́січка 

глуше́ние глуші́ння, глу́шення; г. сква́жин 
глуші́ння (глу́шення) свердлови́н 

глуши́тель глушни́к, -ка́ 
глы́ба бри́ла, -ли, гли́ба, -би; вися́чая г. 

вися́ча бри́ла (гли́ба); вулкани́ческая г. 
вулкані́чна бри́ла (гли́ба); г. земно́й коры́ 
бри́ла (гли́ба) земно́ї кори́; земляна́я г. 
земляна́ бри́ла (гли́ба); леднико́вая г. 
льодовико́ва бри́ла (гли́ба); ледяна́я г. 
льодяна́ (крижана́) бри́ла (гли́ба); на-
ви́сшая г. нави́сла (зви́сла) бри́ла (гли́ба); 
накло́нная г. похи́ла бри́ла (гли́ба); огра-
ни́ченная сбро́сами г. обме́жена ски́дами 
бри́ла (гли́ба); окра́инная г. окра́їнна 
бри́ла (гли́ба); опроки́нутая г. переки́нута 
(переве́рнута, переве́рнена) бри́ла (гли́ба); 
опу́щенная г. опу́щена бри́ла (гли́ба); 
отделённая г. відді́лена (відокре́млена) 
бри́ла (гли́ба); по́днятая г. пі́дня́та (пі-
ді́йня́та) бри́ла (гли́ба); сбро́совая 
(сбро́сная, сбросна́я) г. скидна́ бри́ла 
(гли́ба); сбро́шенная г. ски́нута бри́ла 
(гли́ба); усто́йчивая г. стійка́ (ста́ла) 
бри́ла (гли́ба); шла́ковая г. шла́кова 
бри́ла (гли́ба); экзоти́ческая г. екзоти́чна 
бри́ла (гли́ба) 

глы́бовый бри́ловий, гли́бовий; г-вая 
гора́ бри́лова (гли́бова) гора́; г-вая зо́на 
бри́лова (гли́бова) зо́на; г-вая ла́ва 
бри́лова (гли́бова) ла́ва; г-вая пове́рх-
ность бри́лова (гли́бова) пове́рхня; г-вая 
по́чва бри́ловий (гли́бовий) ґрунт; г-вая 
скла́дка бри́лова (гли́бова) скла́дка; г-вая 
скла́дчатость бри́лова (гли́бова) склад-
ча́стість; г-вая текто́ника бри́лова 
(гли́бова) текто́ніка; г-вое движе́ние 
бри́ловий (гли́бовий) рух; г-вое сбросооб-
разова́ние бри́лове (гли́бове) скидоут-

во́рення; г-вое строе́ние бри́лова (гли́бова) 
будо́ва; г. конгломера́т бри́ловий 
(гли́бовий) конгломера́т; г. ко́нус бри́ловий 
(гли́бовий) ко́нус; г. надви́г бри́ловий 
(гли́бовий) на́сув; г. океани́ческий хребе́т 
бри́ловий (гли́бовий) океані́чний хребе́т; 
г. разло́м бри́ловий (гли́бовий) розло́м 

глюци́н глюци́н, -ну 
глюцини́т глюцині́т, -ту 
глюч глюч, -чу, т. -чем 
глю́чский глю́цький; г-кое оледене́ние 

глю́цьке зледені́ння (заледені́ння) 
гля́нец гля́нець, -нцю, т. -нцем; 

гли́нистый г. гли́нистий (гли́нястий) 
гля́нець 

глянцго́льд глянцго́льд, -ду 
глянцеви́тый глянсува́тий; г. лист глян-

сува́тий лист; г. у́голь глянсува́те ву́гі́лля 
глянцзи́льбер глянцзі́льбер, -ра 
гляциа́л гляціа́л, -лу 
гляциали́зм гляціалі́зм, -му 
гляциа́льный гляціа́льний; г-ная гео-

морфоло́гия гляціа́льна геоморфоло́гія;  
г-ная скла́дка гляціа́льна скла́дка; г-ные 
отложе́ния гляціа́льні ві́дклади; 
г. ко́мплекс гляціа́льний ко́мплекс; 
г. конгломера́т гляціа́льний конгломера́т; 
г. шельф гляціа́льний шельф 

гляциге́нный гляціге́нний; г-ная то́лща 
гляциге́нна то́вща 

гляциоаллювиа́льный гляціоалювіа́льний 
гляциода́йка гляціода́йка, -ки, д. и п.  

-йці, р. мн. -йок 
гляциодепре́ссия гляціодепре́сія, -сії 
гляциодиапи́р гляціодіапі́р, -ру 
гляциодислока́ция гляціодислока́ція, -ції 
гляциоизостази́я гляціоізостазі́я, -зі́ї 
гляциокатагене́з гляціокатагене́з, -зу 
гляциокла́з гляціокла́з, -зу 
гляциоло́гия гляціоло́гія, -гії 
гляциона́льный гляціона́льний; г-ная 

фо́рма релье́фа гляціона́льна фо́рма ре-
льє́фу 

гляциопротру́зия гляціопротру́зія, -зії 
гляциостази́я гляціостазія́, -зі́ї 
гляциотекто́ника гляціотекто́ніка, -ки, 

д. и п. -ніці 
гляциофлювиа́льный гляціофлю-

віа́льний 
гляциоэкструзи́вный гляціоекстру-

зи́вний; г. проце́сс гляціоекструзи́вний 
проце́с 
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гляциоэкстру́зия гляціоекстру́зія, -зії 
гмелини́т гмеліні́т, -ту 
гнатопо́ды мн. гнатопо́ди, -по́д 
гнатото́ракс гнатото́ракс, -су 
гнатоцефало́н гнатоцефало́н, -ну 
гнездо́ гніздо́, -да́, мн. гні́зда, гнізд; 

га́зовое г. га́зове гніздо́; геологи́ческое г. 
геологі́чне гніздо́; г. вы́реза гніздо́ ви́різу; 
ру́дное г. ру́дне гніздо́; у́гольное г. 
ву́гі́льне гніздо́ 

гнездова́ние гніздува́ння 
гнездово́й гніздови́й; г-во́е выделе́ние 

гніздове́ ви́ділення; г-во́е месторожде́ние 
гніздове́ родо́вище 

гнездообра́зный гніздоподі́бний; г-ное 
включе́ние гніздоподі́бне вклю́чення; 
г. кра́тер гніздоподі́бний кра́тер; г. тип за-
хороне́ния гніздоподі́бний тип похова́ння 

гнейс гнейс, -су; арко́зовый г. 
арко́зовий гнейс; астохи́товый г. асто-
хі́товий гнейс; биоти́товый г. біоти́товий 
гнейс; битумино́зный г. бітуміно́зний 
гнейс; геллефли́нтовый г. гелефлі́нтовий 
гнейс; гранули́товый г. гранулі́товий 
гнейс; графи́товый г. графі́товий гнейс; 
диори́товый г. діори́товий гнейс; древо-
ви́дный (древообра́зный) г. деревопо-
ді́бний гнейс; желе́зистый г. залі́зистий 
гнейс; жемчу́жный г. перло́вий (пер-
ли́стий, перли́нний) гнейс; жилкова́тый г. 
жилкува́тий гнейс; жи́льный г. жи́льний 
гнейс; зерни́стый г. зерни́стий гнейс; 
инъекцио́нный г. ін'єкці́йний гнейс; ис-
поли́нский г. велете́нський гнейс; каран-
да́шный г. олівце́вий гнейс; ква́рцевый 
очко́вый г. ква́рцовий очко́вий гнейс; 
ки́слый г. ки́слий гнейс; кока́рдовый г. 
кока́рдовий гнейс; конгломера́тный г. 
конгломера́тний (конгломера́товий) гнейс; 
кордиери́товый г. кордієри́товий гнейс; 
ле́нточный г. стрічкови́й гнейс; леп-
ти́товый г. лепти́товий гнейс; магне-
ти́товый г. магнети́товий гнейс; мигма-
тизи́рованный г. мігматизо́ваний гнейс; 
милони́товый г. мілоні́товий гнейс; не-
фели́новый г. нефелі́новий гнейс; но-
ри́товый г. нори́товий гнейс; олиго-
кла́зовый г. олігокла́зовий гнейс; очко́вый г. 
очко́вий гнейс; пели́товый г. пелі́товий 
гнейс; перви́чный г. перви́нний гнейс; 
первозда́нный г. первозда́нний 
(пе́рві́сний) гнейс; плагиокла́зовый г. 

плагіокла́зовий гнейс; пла́менный г. по-
лум'я́ний (полумене́вий) гнейс; плитня-
ко́вый г. плитняко́вий гнейс; поло́счатый г. 
смуга́стий (смужкува́тий) гнейс; посло́й-
ный г. пошаро́вий гнейс; псамми́товый г. 
псамі́товий гнейс; регенери́рованный г. 
регенеро́ваний (відро́джений, відно́влений) 
гнейс; седиментацио́нный г. седимента-
ці́йний гнейс; слои́стый г. шарува́тий гнейс; 
слюдяно́й г. слюдяни́й гнейс; сре́дний г. 
сере́дній гнейс; стебе́льчатый г. стебель-
ча́стий (стебли́стий) гнейс; узлова́тый г. 
вузлува́тий гнейс; фиброли́товый г. фібро-
лі́товий гнейс; филли́товый г. філі́товий 
гнейс; флюида́льный г. флюїда́льний гнейс; 
шестова́тый г. жерди́нчастий (жердину-
ва́тий) гнейс; шли́ровый г. шлі́ровий гнейс 

гнейси́т гнейси́т, -ту 
гнейсифика́ция гнейсифіка́ція, -ції 
гнейсови́дный, гнейсообра́зный гней-

соподі́бний; г-ная тексту́ра гнейсопо-
ді́бна тексту́ра 

гне́йсовый гне́йсовий; г-вая структу́ра 
гне́йсова структу́ра; г-вая тексту́ра гне́й-
сова тексту́ра; ингу́ло-ингуле́цкая г-вая 
се́рия інгу́ло-інгуле́цька гне́йсова се́рія 

гнейсограни́т гнейсограні́т, -ту 
гне́товые сущ., мн. гне́тові, -вих 
гне́товый гне́товий 
гние́ние гниття́ 
гниле́цкий гниле́цький; г-кая сви́та 

гниле́цька сві́та 
гнило́й гнили́й; г. ил гнили́й мул (наму́л) 
гни́лость гни́лість, -лості, т. -лістю 
гниль гнили́зна, -ни, гниль, -лі, т. -ллю 
гномони́ческий гномоні́чний; г-кая 

прое́кция гномоні́чна прое́кція 
гномостереографи́ческий гномостерео-

графі́чний; г-кая прое́кция гномостерео-
графі́чна прое́кція 

гносеоло́гия гносеоло́гія, -гії 
гоаци́н гоаци́н, -ну 
гоби́йский гобі́йський; г-кие отложе́ния 

гобі́йські ві́дклади 
гоблевски́т гоблевські́т, -ту 
говарди́т говарди́т, -ту 
говли́т говлі́т, -ту 
гогманни́т гогмані́т, -ту 
годи́чный річни́й; г-ная цикли́чность 

річна́ циклі́чність; г-ное кольцо́ річне́ 
кільце́; г-ное утолще́ние річне́ сто́вщення; 
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г. паралла́кс річни́й парала́кс; г. слой 
річни́й шар 

годово́й річни́й; г-ва́я море́на річна́ мо-
ре́на; г-ва́я слои́стость (слоева́тость) річна́ 
шарува́тість; г-во́е измене́ние річна́ змі́на;  
г-во́е колеба́ние річне́ колива́ння; г. непре-
ры́вный исто́чник річне́ безпере́рвне дже-
рело́; г. сток річни́й стік; г. цикл річни́й 
цикл; г-вы́е оса́дки річні́ о́пади 

годо́граф годо́граф, -фа; вертика́льный г. 
вертика́льний годо́граф; вспомо-
га́тельный г. допомі́жни́й годо́граф; 
геоэлектрохими́ческий г. геоелектрохі-
мі́чний годо́граф; г. о́бщего пу́нкта 
взры́ва годо́граф спі́льного пу́нкту 
ви́буху; г. о́бщего пу́нкта приёма го-
до́граф спі́льного пу́нкту прийо́му; 
г. о́бщего удале́ния годо́граф спі́льного 
відда́лення; г. о́бщей глуби́нной то́чки 
годо́граф спі́льної глиби́нної то́чки; 
г. о́бщей сре́дней то́чки годо́граф 
спі́льної сере́дньої то́чки; горизон-
та́льный г. горизонта́льний годо́граф; 
лине́йный непродо́льный г. ліні́йний 
непоздо́вжній (неподо́вжній) годо́граф; 
лине́йный попере́чный г. ліні́йний попе-
ре́чний годо́граф; магни́тный г. маг-
ні́тний годо́граф; нагоня́ющий г. на-
го́нюваний (наго́нювальний) годо́граф; 
обра́тный г. зворо́тний годо́граф; об-
ращённый г. пове́рнений (пове́рнутий, 
обе́рнений, обе́рнутий, напра́влений, 
спрямо́ваний, зве́рнений) годо́граф; по-
ве́рхностный г. поверхне́вий годо́граф; 
прямо́й г. прями́й годо́граф; речно́й г. 
річкови́й годо́граф; сво́дный г. зве́дений 
годо́граф; теллури́ческий г. телури́чний 
годо́граф; удлинённый г. подо́вжений 
(здо́вжений, ви́довжений) годо́граф 

гойберги́т гойбергі́т, -ту 
гойяци́т гойяци́т, -ту 
гокаи́т гокаї́т, -ту 
гоки́т гокі́т, -ту 
гокутоли́т гокутолі́т, -ту 
гола́рктика гола́рктика, -ки, д. и п. -тиці 
голаркти́ческий голаркти́чний; г-кая 

о́бласть голаркти́чна о́бласть 
гола́спис гола́спис, -су 
голдмани́т голдмані́т, -ту 
голдфилди́т голдфілди́т, -ту 
голена́стый голі́нчастий, гомілча́стий 

го́лень гомі́лка, -ки, д. и п. -лці, р. мн.  
-лок, голі́нка, -ки, д. и п. -нці, мн. -лінки́,  
-ліно́к 

голе́ц голе́ць, -льця́, т. -льце́м 
голиокеи́т голіокеї́т, -ту 
голлаи́т голаї́т, -ту 
голлаи́товый голаї́товий; г. пегмати́т 

голаї́товий пегмати́т 
голланди́т голланди́т, -ту 
голобла́сты мн. голобла́сти, -тів 
голова́ (пласта, слоя и т. п.) голова́, -ви́, 

мн. го́лови, -лі́в; чёрная стекля́нная г. 
чо́рна скляна́ голова́ 

голове́цкий голове́цький; г-кая сви́та 
голове́цька сві́та 

голо́вка (утолщенная оконечность)  
голо́вка, -ки, д. и п. -вці, р. мн. -вок; буро-
ва́я г. бурова́ голо́вка; ло́жная г.  
неспра́вжня голо́вка 

голо́внинский голо́внинський; г-кая 
се́рия голо́внинська се́рія 

головно́й головни́й, основни́й; г-на́я 
море́на головна́ (основна́) море́на; г-на́я 
ста́нция головна́ (основна́) ста́нція; 
г. буго́р головни́й (основни́й) горб; г. лимб 
головни́й (основни́й) лімб; г. отде́л голов-
ни́й (основни́й) ві́дділ; г. сегме́нт голов-
ни́й (основни́й) сегме́нт; г. щит головни́й 
(основни́й) щит 

головогру́дый головогру́дий; г. па́нцирь 
головогру́дий па́нцер (па́нцир) 

головоно́гий головоно́гий; г. моллю́ск 
головоно́гий молю́ск 

головохо́рдовые сущ., мн. голово-
хо́рдові, -вих 

голо́вочный голо́вковий; г. газ голо́вко-
вий газ 

голо́вчатый головча́стий 
гологене́з гологене́з, -зу 
гологиали́новый гологіалі́новий 
голого́рский гологі́рський; г. подъя́рус 

гологір́ський під'я́рус 
гологра́фия гологра́фія, -фії 
голо́дный голо́дний; г-ная по́чва го-

ло́дний ґрунт; "г." цикл "голо́дний" цикл 
голозо́йный голозо́йний 
голокласти́ческий голокласти́чний, 

ула́мковий; г-кая поро́да голокласти́чна 
(ула́мкова) поро́да; г-кая структу́ра голо-
класти́чна (ула́мкова) структу́ра 

голокристалли́ческий голокриста-
лі́чний; г-кая поро́да голокристалі́чна 
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поро́да; г-кая структу́ра голокристалі́чна 
структу́ра 

гололейкокра́товый гололейкокра́товий 
гололе́ймы мн. гололе́йми, -мів 
гололе́йты мн. гололе́йти, -тів 
голомафи́ческий голомафі́чний; г-кая 

поро́да голомафі́чна поро́да 
голомеланокра́товый голомелано-

кра́товий 
голометаболи́я голометаболі́я, -лі́ї 
голометаморфо́з голометаморфо́з, -зу 
голо́метр голо́метр, -ра 
голоми́ктный голомі́ктний; г. конгло-

мера́т голомі́ктний конгломера́т 
голомо́рфный голомо́рфний; г-ная 

скла́дчатость голомо́рфна складча́стість 
голоморфови́д голоморфови́д, -ду 
голоморфо́з голоморфо́з, -зу 
голоперифери́ческий голоперифе-

ри́чний; г. рост голоперифери́чний ріст 
голопланкто́н голопланкто́н, -ну 
голопланкто́нный голопланкто́нний 
голопланкто́новый голопланкто́новий 
голоро́тые сущ., мн. голоро́ті, -тих 
голосеменно́й голонасі́нний; г-но́е рас-

те́ние голонасі́нна росли́на 
голосеменны́е сущ., мн. голонасі́нні, -них 
голосидери́т голосидери́т, -ту 
голоско́вский голоскі́вський; г-кая под-

сви́та голоскі́вська підсві́та 
голосто́мный голосто́мний; г-ная апер-

ту́ра голосто́мна аперту́ра; г-ная ра́ковина 
голосто́мна черепа́шка (му́шля, ско́йка) 

голостратоти́п голостратоти́п, -пу 
голоте́ка голоте́ка, -ки, д. и п. -те́ці,  

р. мн. -те́к 
голоте́лый голоті́лий 
голоти́п голоти́п, -пу 
голоту́рии мн. голоту́рії, -рій 
голофилети́ческий голофілети́чний;  

г-кая гру́ппа голофілети́чна гру́па; г. та-
ксо́н голофілети́чний таксо́н 

голофили́я голофілія́, -лі́ї 
голофи́тный голофі́тний 
голохоани́товый голохоані́товий; г. си-

фо́н голохоані́товий сифо́н 
голохрои́ческий голохрої́чний; г. глаз 

голохроїч́не о́ко 
голоце́н голоце́н, -ну; дре́вний г. да́вній 

голоце́н; по́здний г. пі́зній голоце́н; 
ра́нний г. ра́нній голоце́н; сре́дний г. 
сере́дній голоце́н 

голоэ́др голое́др, -ра 
голоэдри́ческий голоедри́чний; г-кая 

фо́рма голоедри́чна фо́рма 
голоэ́дрия голое́дрія, -рії 
голоя́дерный голоя́дерний; г. углеводо-

ро́д голоя́дерний вуглево́день 
го́лтвинский го́лтвинський; г-кая сви́та 

го́лтвинська сві́та 
голуби́нский голуби́нський; г-кая сви́та 

голуби́нська сві́та 
голубова́тый блакитнува́тий, голубу-

ва́тий; г. янта́рь блакитнува́тий (голубу-
ва́тий) буршти́н (янта́р) 

голубо́й блаки́тний, голуби́й; г-ба́я 
гли́на блаки́тна (голуба́) гли́на; г-ба́я  
земля́ блаки́тна (голуба́) земля́; г. асбе́ст 
блаки́тний (голуби́й) азбе́ст; г. бери́лл бла-
ки́тний (голуби́й) бери́л; г. ил блаки́тний 
(голуби́й) мул (наму́л); г. сла́нец бла-
ки́тний (голуби́й) сла́нець; г. турмали́н 
блаки́тний (голуби́й) турмалі́н; г. халцедо́н 
блаки́тний (голуби́й) халцедо́н 

го́лый го́лий, ого́лений; г. карст го́лий 
(ого́лений) карст; г. моллю́ск го́лий  
молю́ск 

голы́ш (камень) голя́к, -ка́ 
гольдени́т гольдені́т, -ту 
гольдичи́т гольдичи́т, -ту 
гольдфильди́т гольдфільди́т, -ту 
го́льмий го́льмій, -мію 
гольт гольт, -ту 
го́льтский го́льтський; г. я́рус го́льт-

ський я́рус 
гольцо́вый гольце́вий; г-вая зо́на голь-

це́ва зо́на; г-вая терра́са гольце́ва тера́са 
гольште́йнский гольште́йнський; г-кое 

межледнико́вье гольште́йнське міжльо-
довикі́в'я 

гольшти́нский гольшти́нський; г-кая 
межледнико́вая фа́за гольшти́нська між-
льодовико́ва фа́за; г-кое межледнико́вье 
гольшти́нське міжльодовикі́в'я 

голя́тинский голя́тинський; г-кая сви́та 
голя́тинська сві́та 

гомеобла́стовый гомеобла́стовий; г-вая 
структу́ра гомеобла́стова структу́ра 

гомеоге́нно-кристалли́ческий гомео-
ге́нно-кристалі́чний 

гомеоге́нный гомеоге́нний; г-ное 
включе́ние гомеоге́нне вклю́чення; г-ные 
хадали́ты гомеоге́нні хадалі́ти 

гомеоде́льдиум гомеоде́льдіум, -му 
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гомео́зис гомео́зис, -су 
гомео́идный гомео́їдний; г-ное строе́-

ние гомео́їдна будо́ва 
гомеомо́рфа гомеомо́рфа, -фи 
гомеоморфи́зм гомеоморфі́зм, -му 
гомеомо́рфия гомеомо́рфія, -фії 
гомеомо́рфный гомеомо́рфний; г-ная 

фа́уна гомеомо́рфна фа́уна 
гомеопаракла́з гомеопаракла́з, -зу 
гомеопелаги́ческий гомеопелагі́чний;  

г-кие отложе́ния гомеопелагі́чні ві́дклади 
гомеополя́рный гомеополя́рний; г. кри-

ста́лл гомеополя́рний криста́л; г. минера́л 
гомеополя́рний мінера́л 

гомеоре́зис гомеоре́зис, -су 
гомеоста́з гомеоста́з, -зу 
гомеострофи́ческий, гомеостро́фный 

гомеострофі́чний, гомеостро́фний; гомео-
строфи́ческая (гомеостро́фная) 
ра́ковина гомеострофі́чна (гомеостро́фна) 
черепа́шка (му́шля, ско́йка) 

гомеоти́п гомеоти́п, -пу 
гомеоти́пный гомеоти́пний; г. минера́л 

гомеоти́пний мінера́л 
гомеотраусмати́ческий гомеотраусма-

ти́чний 
гомеохи́мдиум гомеохі́мдіум, -му 
гоме́рский гоме́рський; г. век го-

ме́рський вік 
гомили́т гомілі́т, -ту 
гомини́д гоміні́д, -ду 
гомице́н гоміце́н, -ну 
гомоа́томный гомоа́томний; г. минера́л 

гомоа́томний мінера́л 
гомоба́тный гомоба́тний 
гомобио́нтность гомобіо́нтність, -ності, 

т. -ністю 
гомобио́нтный гомобіо́нтний 
гомогали́нность гомогалі́нність, -ності, 

т. -ністю 
гомогали́нный гомогалі́нний 
гомогениза́ция гомогеніза́ція, -ції 
гомогени́я гомогені́я, -ні́ї 
гомоге́нность гомоге́нність, -ності, т.  

-ністю 
гомоге́нный гомоге́нний; г-ная за́лежь 

гомоге́нний по́клад; г-ная по́ра гомоге́нна 
по́ра; г-ная систе́ма гомоге́нна систе́ма;  
г-ная фа́за гомоге́нна фа́за; г-ное вклю-
че́ние гомоге́нне вклю́чення; г-ное го-
ре́ние гомоге́нне горі́ння; г-ное нару-
ше́ние гомоге́нне пору́шення; г-ное рав-

нове́сие гомоге́нна рівнова́га; г. ареа́л 
гомоге́нний ареа́л; г. вулка́н гомоге́нний 
вулка́н; г. шток гомоге́нний шток 

гомодельти́диум гомодельти́діум, -му 
гомодинами́ческий гомодинамі́чний 
гомодро́мность гомодро́мність, -ності, 

т. -ністю 
гомодро́мный гомодро́мний; г-ное раз-

ви́тие гомодро́мний ро́звиток 
гомозиготиза́ция гомозиготиза́ція, -ції 
гомозона́льный гомозона́льний 
гомойоте́рмный гомойоте́рмний; г. ор-

гани́зм гомойоте́рмний органі́зм 
гомоклина́ль гомокліна́ль, -лі, т. -ллю; 

пло́ская г. пло́ска гомокліна́ль; ро́вная г. 
рі́вна гомокліна́ль 

гомоклина́льный гомокліна́льний;  
г-ная скла́дка гомокліна́льна скла́дка 

гомоконни́т гомоконі́т, -ту 
гомологи́ческий, гомологи́чный гомо-

логі́чний; г. ряд гомологі́чний ряд; г-кое 
(г-ное) включе́ние гомологі́чне 
вклю́чення 

гомоло́гия гомоло́гія, -гії; геогра-
фи́ческая г. географіч́на гомоло́гія; 
г. бугро́в гомоло́гія горбі́в (бугрі́в);  
лате́нтная г. лате́нтна гомоло́гія 

гомолографи́ческий гомолографі́чний 
гомомиа́рный гомоміа́рний 
гомоми́ктный гомомі́ктний; г-ная 

бре́кчия гомомі́ктна бре́кчія 
гомоморфи́зм гомоморфіз́м, -му 
гомомо́рфный гомомо́рфний 
гомо́ним гомо́нім, -ма 
гомони́мия гомоні́мія, -мії; г. родо́в го-

моні́мія роді́в 
гомопикна́льный гомопікна́льний 
гомопла́зия гомопла́зія, -зії; изохро́нная г. 

ізохро́нна гомопла́зія 
гомополя́рный гомополя́рний 
гомосе́йсты мн. гомосе́йсти, -тів 
гомоспори́я гомоспорія́, -рі́ї 
гомоспо́ровый гомоспо́ровий 
гомосфе́ра гомосфе́ра, -ри 
гомотакса́льный гомотакса́льний 
гомота́ксис гомота́ксис, -су 
гомоталли́ческий гомоталі́чний 
гомотерми́я гомотермі́я, -мі́ї 
гомоте́рмный гомоте́рмний 
гомоти́п гомоти́п, -пу 
гомотракса́льный гомотракса́льний;  

г-ные отложе́ния гомотракса́льні ві́дклади 
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гомофа́гный гомофа́гний 
гомофа́новый гомофа́новий 
гомофиллоли́т гомофілолі́т, -ту 
гомофи́льный гомофі́льний 
гомофоти́ческий, гомофоти́чный го-

мофоти́чний 
гомоцентри́ческий гомоцентри́чний 
гомоцерка́льный гомоцерка́льний; 

г. плавни́к гомоцерка́льний плаве́ць (плав-
ни́к); г. хвост гомоцерка́льний хвіст 

гомоэдафи́ческий гомоедафі́чний 
гона́да гона́да, -ди 
гона́нгий гона́нгій, -гію 
гонапофи́з гонапофі́з, -за 
гонатопа́риевый гонатопа́рієвий; г. шов 

гонатопа́рієвий шов 
гондва́нский гондва́нський; г-кая 

фло́ра гондва́нська фло́ра 
гонди́т гонди́т, -ту 
гонди́товый гонди́товий; г-вая се́рия 

гонди́това серія 
гониати́товый гоніати́товий; г-вая 

ли́ния гоніати́това лі́нія; г. тип гоніа-
ти́товий тип 

гониати́ты мн. гоніати́ти, -тів 
гонио́метр гоніо́метр, -ра; двукру́жный г. 

двокру́жний (двокругови́й) гоніо́метр; 
однокру́жный г. однокру́жний (однокру-
гови́й) гоніо́метр; отража́тельный г. від-
бивни́й гоніо́метр; прикладно́й г. прикла-
дни́й гоніо́метр 

гониоме́трия гоніоме́трія, -рії 
гониофили́дный гоніофілі́дний 
го́нка го́нка, -ки, д. и п. -нці, р. мн. -нок; 

пряма́я г. не́фти пряма́ го́нка на́фти 
гоннарди́т гонарди́т, -ту 
гонозоо́ид гонозоо́їд, -да 
гонопо́ра гонопо́ра, -ри 
гонофо́р гонофо́р, -ра 
гонт гонт, -ту 
гоньери́т гон'єри́т, -ту 
гоонгарри́т гоонгари́т, -ту 
гопеи́т гопеї́т, -ту 
гора́ гора́, -ри́; аккумуляти́вная г. аку-

муляти́вна гора́; антиклина́льная г. ан-
тикліна́льна гора́; асимметри́ческая 
(асимметри́чная) г. асиметри́чна гора́; 
возрождённая г. відро́джена (відно́влена) 
гора́; вулкани́ческая г. вулкані́чна гора́; 
глы́бовая г. бри́лова (гли́бова) гора́; 
г. размы́ва гора́ розми́ву; денудацио́нная г. 
денудаці́йна гора́; дизъюнкти́вная г. ди-

з'юнкти́вна гора́; зре́лая г. зріл́а гора́; ко-
ни́ческая г. коні́чна гора́; ледяна́я г. льо-
дяна́ (крижана́) гора́; лы́сая г. ли́са гора́; 
надви́говая г. насувна́ гора́; обновлённая г. 
відно́влена гора́; омоложённая г. відмо-
ло́джена гора́; освобождённая г. 
ви́вільнена (зві́льнена) гора́; оста́точная г. 
за́лишко́ва гора́; островна́я г. острівна́ 
гора́; остроконе́чная г. шпиля́ста (шпи-
ча́ста, го́стра, стрілча́ста, кінча́ста) гора́; 
отде́льная г. окре́ма гора́; переме-
ща́ющаяся г. перемі́щувальна гора́; пли-
кати́вная г. плікати́вна гора́; подво́дная г. 
підво́дна гора́; сбро́совая (сбро́сная, 
сбросна́я) г. скидна́ гора́; скла́дчатая г. 
складча́ста гора́; составна́я г. скла́дена 
гора́; ста́рческая г. старе́ча гора́; сто-
ло́вая г. столо́ва гора́; ступе́нчатая г. 
східча́ста (ступі́нчаста) гора́; текто-
ни́ческая г. тектоні́чна гора́; чёрная г. 
чо́рна гора́; чешу́йчатая г. луска́та гора́; 
эрозио́нная (эрози́йная) г. ерозі́йна гора́; 
ю́ная г. ю́на гора́ 

гора́евский гора́ївський; г-кая сви́та 
гора́ївська сві́та 

гора́-свиде́тель гора́-сві́док, гори́-сві́дка 
горб горб, -ба́ 
горба́тый горба́тий 
горбачёвский горбачо́вський; г-кие 

слои́ горбачо́вські шари́  
горбаше́вский горбаші́вський; г-кая 

сви́та горбаші́вська сві́та 
гордони́т гордоні́т, -ту 
гордуни́т гордуні́т, -ту 
горе́лый горі́лий; г-лая поро́да горі́ла 

поро́да; г. сла́нец горі́лий сла́нець 
горе́льники мн. горі́льники, -ків 
горе́ние горі́ння; взрывно́е г. вибухо́ве 

горі́ння; внутрипластово́е г. внутрішньо-
пластове́ (внутрішньошарове́) горі́ння; 
гетероге́нное г. гетероге́нне горі́ння;  
гомоге́нное г. гомоге́нне горі́ння; 
г. взры́вчатых веще́ств горі́ння вибу-
хо́вих речови́н; г. по́рохов горін́ня порохі́в 

гореча́вковые сущ., мн. тирличе́ві, -вих 
горжа́ горжа́, -жі́, т. -же́ю 
горизо́нт горизо́нт, -ту, (небосклон – ещё) 

о́брій, -рію; абза́новский г. абза́нівський 
горизо́нт; абсолю́тный г. абсолю́тний го-
ризо́нт; ада́мовский г. ада́мівський гори-
зо́нт; азама́тский г. азама́тський гори-
зо́нт; азо́вский г. азо́вський горизо́нт; 
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айда́рский г. айда́рський горизо́нт; акма-
на́йский г. акмана́йський горизо́нт; акус-
ти́ческий г. акусти́чний горизо́нт; 
але́ксинский г. але́ксинський горизо́нт; 
ампелаки́йский г. ампелакі́йський гори-
зо́нт; а́нтский г. а́нтський горизо́нт; 
ара́льский г. ара́льський горизо́нт; арма-
эли́нский г. армаелі́нський горизо́нт; ар-
тезиа́нский г. артезіа́нський горизо́нт; 
ахты́рский г. ахти́рський горизо́нт; ба-
баджа́нский г. бабаджа́нський горизо́нт; 
баге́ровский г. баге́рівський горизо́нт; 
база́льный г. база́льний горизо́нт; бак-
си́нский г. бакси́нський горизо́нт; ба-
ра́новский г. бара́нівський горизо́нт; ба-
талпаши́нский г. баталпаши́нський гори-
зо́нт; белба́совский г. белба́сівський гори-
зо́нт; бе́лгородский г. бі́лгородський го-
ризо́нт; белово́дский г. білово́дський го-
ризо́нт; белозе́рский г. білозе́рський гори-
зо́нт; береза́нский г. береза́нський гори-
зо́нт; бессара́бский г. бессара́бський го-
ризо́нт; билогли́нский г. білогли́нський 
горизо́нт; богда́новский г. богда́нівський 
горизо́нт; боло́тинский г. боло́тинський 
горизо́нт; бо́ндаревский г. бо́ндарівський 
горизо́нт; борщо́вский г. борщі́вський 
горизо́нт; ботеге́чский г. ботеге́цький 
горизо́нт; бугаёвский г. бугаї́вський гори-
зо́нт; булгана́кский г. булгана́цький гори-
зо́нт; буха́рчинский г. буха́рчинський 
горизо́нт; валенсиене́зиевый г. валенсіє-
не́зієвий горизо́нт; венёвский г. ве-
не́вський горизо́нт; вере́йский г. ве-
ре́йський горизо́нт; ве́рхний г. ве́рхній 
горизо́нт; ви́димый г. ви́димий горизо́нт; 
вися́чий г. вися́чий горизо́нт; водо-
но́сный г. водоно́сний горизо́нт; 
волы́нский г. воли́нський горизо́нт; 
вышележа́щий г. вищезале́глий (вище-
лежа́чий) горизо́нт; галайкове́цкий г. 
галайкове́цький горизо́нт; гараже́вский г. 
гаражі́вський горизо́нт; гирка́нский г. 
гірка́нський горизо́нт; гла́вный г. голов-
ни́й (основни́й) горизо́нт; глубо́кий г. 
глибо́кий горизо́нт; голови́новский г. 
голови́нівський горизо́нт; голубо́вский г. 
голубі́вський горизо́нт; г. Джурже́вки 
горизо́нт Джуржі́вки; г. Жва́на горизо́нт 
Жва́на; г. Ка́люса горизо́нт Ка́люса; 
г. Прия́тного свида́ния горизо́нт 
Приє́много поба́чення; го́рный г. гірськи́й 

горизо́нт; гуди́ловский г. гуди́лівський 
горизо́нт; гу́мусовый г. гу́мусовий гори-
зо́нт; гуцу́льский г. гуцу́льський гори-
зо́нт; гюрга́нский г. гюрга́нський гори-
зо́нт; данапри́йский г. данапрі́йський 
горизо́нт; ди́евский г. ді́ївський горизо́нт; 
дизъюнкти́вный г. диз'юнкти́вний гори-
зо́нт; диноза́вровый г. диноза́вровий го-
ризо́нт; днестро́вско-ра́чинский г. дніст-
ро́всько-ра́чинський горизо́нт; домино-
по́льский г. домінопо́льський горизо́нт; 
донцо́вский г. донці́вський горизо́нт; 
дорогоми́ловский г. дорогоми́лівський 
горизо́нт; дофоно́вский г. дофоні́вський 
горизо́нт; древля́нский г. древля́нський 
горизо́нт; дубове́цкий г. дубове́цький 
горизо́нт; дюрме́нский г. дюрме́нський 
горизо́нт; евла́новско-ли́венский г. єв-
ла́нівсько-лі́венський горизо́нт; евпато-
ри́йский г. євпаторі́йський горизо́нт; за-
до́нско-еле́цкий г. задо́нсько-єле́цький 
горизо́нт; зале́щицкий г. залі́щицький 
горизо́нт; запа́л-тюби́нский г. запа́л-
тюби́нський горизо́нт; зми́евский г. 
змі́ївський горизо́нт; ива́новский г. 
іва́нівський горизо́нт; изю́мский г. 
ізю́мський горизо́нт; иллювиа́льный г. 
ілювіа́льний горизо́нт; ингуле́цкий г. інгу-
ле́цький горизо́нт; индо́льский г. індо́ль-
ський горизо́нт; ира́клиевский г. іра́кліїв-
ський горизо́нт; и́стинный г. і́стинний 
(спра́вжній) горизо́нт; ише́вский г. іше́в-
ський горизо́нт; кайда́кский г. кайда́кський 
горизо́нт; ка́ллюский г. ка́люський гори-
зо́нт; ка́менский г. ка́мінський горизо́нт; 
камы́ш-буру́нский г. коми́ш-буру́нський 
горизо́нт; камыши́нский г. комиши́нський 
горизо́нт; кани́ловский г. кани́лівський 
горизо́нт; капка́нский г. капка́нський гори-
зо́нт; карава́инский г. карава́їнський гори-
зо́нт; караганди́нский г. караганди́нський 
горизо́нт; карага́нский г. карага́нський 
горизо́нт; карнава́тский г. карнава́тський 
горизо́нт; касья́новский г. касья́нівський 
горизо́нт; кауша́нский г. кауша́нський го-
ризо́нт; каши́рский г. каши́рський гори-
зо́нт; керести́нский г. керести́нський гори-
зо́нт; керлеу́тский г. керлеу́тський гори-
зо́нт; кибе́нцевский г. кибе́нцівський го-
ризо́нт; кизи́ловский г. кизи́лівський го-
ризо́нт; кизи́л-ка́инский г. кизи́л-
ка́їнський горизо́нт; китайгоро́дский г. 
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китайгоро́дський горизо́нт; климатостра-
тиграфи́ческий г. кліматостратигра-
фі́чний горизо́нт; ключево́й г. ключови́й 
горизо́нт; ко́нкский г. ко́нкський гори-
зо́нт; корма́ньский г. корма́нський гори-
зо́нт; косте́льниковский г. кос-
те́льниківський горизо́нт; костромско́й г. 
костромськи́й горизо́нт; котли́йский г. 
котлі́йський горизо́нт; кото́вский г. ко-
то́вський горизо́нт; коцаху́рский г. коца-
ху́рський горизо́нт; кремене́цкий г. кре-
мене́цький горизо́нт; кривча́нский г. 
кривча́нський горизо́нт; крипто-
ма́ктровый г. криптома́ктровий горизо́нт; 
кругло́вский г. круглі́вський горизо́нт; 
куберли́нский г. куберлі́нський горизо́нт; 
кулишо́вский г. куліші́вський горизо́нт; 
ку́мовский г. ку́мівський горизо́нт; ку-
ренёвский г. курені́вський горизо́нт; ку-
рилове́цкий г. курилове́цький горизо́нт; 
кушугу́мский г. кушугу́мський горизо́нт; 
кы́новский г. ки́нівський горизо́нт; лебе-
ди́нский г. лебеди́нський горизо́нт; ле-
ви́цкий г. леви́цький горизо́нт; ле-
щи́нский г. лещи́нський горизо́нт; лито-
стратиграфи́ческий г. літостратигра-
фі́чний горизо́нт; ломо́зовский г. ло-
мо́зівський горизо́нт; люби́мовский г. 
люби́мівський горизо́нт; ля́давский г. 
ля́давський горизо́нт; мале́вко-мурае́внинс-
кий г. мале́вко-мураї́внинський горизо́нт; 
маня́вский г. маня́вський горизо́нт; мар-
киру́ющий г. маркува́льний горизо́нт; 
мартоно́шский г. мартоно́ський горизо́нт; 
ма́рфинский г. ма́рфинський горизо́нт; 
ма́рьевский г. ма́р'ївський горизо́нт; 
ме́льничный г. ме́льницький горизо́нт; 
мерли́нский г. мерли́нський горизо́нт; 
мере́шовский г. мере́шівський горизо́нт; 
минькове́цкий г. миньківе́цький гори-
зо́нт; митрида́тский г. митрида́тський 
горизо́нт; митрофа́новский г. митро-
фа́нівський горизо́нт; миха́йловский г. 
миха́йлівський горизо́нт; моско́вский г. 
моско́вський горизо́нт; мра́жницкий г. 
мра́жницький горизо́нт; му́кшинский г. 
му́кшинський горизо́нт; мя́чковский г. 
м'я́чківський горизо́нт; надгра́бовский г. 
надгра́бівський горизо́нт; надише́вский г. 
надіше́вський горизо́нт; надру́дный г. 
надру́дний горизо́нт; напо́рный г. на-
пі́рни́й горизо́нт; нефело́идный г. нефе-

ло́їдний горизо́нт; нефтено́сный г. нафто-
но́сний горизо́нт; нефтяно́й г. на́фто́вий 
горизо́нт; нижнескелева́тский г. нижньо-
скелева́тський горизо́нт; ни́жний г. 
ни́жній горизо́нт; новобе́льский г. ново-
бі́льський горизо́нт; новогриго́рьевский г. 
новогриго́р'ївський горизо́нт; новомос-
ко́вский г. новомоско́вський горизо́нт; 
новоникола́евский г. новомикола́ївський 
горизо́нт; новооско́льский г. новоос-
кі́льський горизо́нт; новопско́вский г. 
новопско́вський горизо́нт; новосе́лицкий г. 
новосе́лицький горизо́нт; обнажённый г. 
відсло́нений горизо́нт; ограни́чивающий г. 
обме́жувальний горизо́нт; одинцо́вский г. 
одинцо́вський горизо́нт; окварцо́ванный г. 
окварцо́ваний (скварцо́ваний) горизо́нт; 
о́кский г. о́кський горизо́нт; о́льгинский г. 
о́льгинський горизо́нт; о́льховский г. 
о́льхівський горизо́нт; ольчада́евский г. 
ольчада́ївський горизо́нт; омфалот-
ро́ховый г. омфалотро́ховий горизо́нт; 
онкофо́ровый г. онкофо́ровий горизо́нт; 
опо́льско-барано́вский г. опі́льсько-
барані́вський горизо́нт; опо́рный г. 
опо́рний горизо́нт; оре́льский г. 
оре́льський горизо́нт; ортште́йновый г. 
ортште́йновий горизо́нт; оско́льский г. 
оскі́льський горизо́нт; оста́шковский г. 
оста́шківський горизо́нт; о́стовый г. кіс-
тяко́вий горизо́нт; отража́ющий г. відби-
вни́й (відбива́льний) горизо́нт; пантика-
пе́йский г. пантикапе́йський горизо́нт; 
парсо́рский г. парсо́рський горизо́нт; 
перегно́йно-аккумуляти́вный г. пере-
гні́йно-акумуляти́вний горизо́нт; пере-
ще́пинский г. переще́пинський горизо́нт; 
песча́ный г. биотурба́ций піща́ний гори-
зо́нт біотурба́цій; повторя́ющийся г. по-
вто́рюваний горизо́нт; погребённый г. 
похо́ваний горизо́нт; подве́шенный г. 
підві́шений горизо́нт; подгоро́дный г. 
підгоро́дний горизо́нт; подо́льский г. 
поді́льський горизо́нт; подъя́мненский г. 
під'я́мненський горизо́нт; полове́цкий г. 
полове́цький горизо́нт; по́чвенный г. ґрун-
тови́й горизо́нт; преломля́ющий г. за-
ло́млювальний (зало́мний) горизо́нт; про-
дукти́вный г. продукти́вний горизо́нт; 
промежу́точный г. промі́жний горизо́нт; 
про́твинский г. про́твинський горизо́нт; 
псевдофузули́новый г. псевдофузулі́но-
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вий горизо́нт; ро́зистый г. ро́зистий гори-
зо́нт; ро́менский г. ро́менський горизо́нт; 
росто́вский г. росто́вський горизо́нт; 
ру́дный г. ру́дний горизо́нт; руково-
дя́щий г. провідни́й горизо́нт; рыба́ль-
цевский г. риба́льцівський горизо́нт; 
рэ́дстокский г. ре́дстокський горизо́нт; 
сагайда́кский г. сагайда́цький горизо́нт; 
сакарау́льский г. сакарау́льський гори-
зо́нт; сарама́нский г. сарама́нський гори-
зо́нт; севасто́польский г. севасто́поль-
ський горизо́нт; сейсми́ческий г. сейс-
мі́чний горизо́нт; септа́риевый г. сеп-
та́рієвий горизо́нт; сиджеу́тский г. си-
джеу́тський горизо́нт; ска́льский г. 
ска́льський горизо́нт; сме́ркловский г. 
сме́рклівський горизо́нт; смещённый г. 
змі́щений горизо́нт; соколе́цкий г. соко-
ле́цький горизо́нт; сплошно́й г. суці́льний 
горизо́нт; старобе́льский г. старо-
бі́льський горизо́нт; сте́шевский г. 
сте́шівський горизо́нт; стратигра-
фи́ческий г. стратиграфі́чний горизо́нт; 
стре́льцовский г. стре́льцівський гори-
зо́нт; суро́жский г. суро́зький горизо́нт; 
таганро́гский г. таганро́зький горизо́нт; 
тама́нский г. тама́нський горизо́нт; та-
ра́совский г. тара́сівський горизо́нт; тар-
нычи́нский г. тарничи́нський горизо́нт; 
тару́сский г. тару́ський горизо́нт; таще-
на́кский г. тащена́цький горизо́нт; тегу-
лифери́новый г. тегуліфери́новий гори-
зо́нт; тере́шковский (нижнесы́зранский) г. 
тере́шківський (нижньоси́зранський) гори-
зо́нт; тилигу́льский г. тилігу́льський го-
ризо́нт; трахтеми́ровский г. трахте-
ми́рівський горизо́нт; ту́льский г. 
ту́льський горизо́нт; тя́сминский г. 
тя́сминський горизо́нт; у́гловский г. 
у́глівський горизо́нт; уда́йский г. 
уда́йський горизо́нт; узунла́рский г. 
узунла́рський горизо́нт; упи́нский г. 
упі́нський горизо́нт; усло́вный г. умо́вний 
горизо́нт; у́стьевский г. у́стівський гори-
зо́нт; фаунисти́ческий г. фауністи́чний 
горизо́нт; фени́нский г. фені́нський гори-
зо́нт; фонта́нный г. фонта́нний горизо́нт; 
хоро́льский г. хоро́льський горизо́нт; 
хроностратиграфи́ческий г. хроностра-
тиграфі́чний горизо́нт; черепе́тский г. 
черепе́тський горизо́нт; черномо́рский г. 
чорномо́рський горизо́нт; чокра́кский г. 

чокра́кський горизо́нт; чортко́вский г. 
чорткі́вський горизо́нт; швагери́новый г. 
швагери́новий горизо́нт; широ́кинский г. 
широ́кинський горизо́нт; шу́ринский г. 
шу́ринський горизо́нт; экзоги́ровый г. 
екзогі́ровий горизо́нт; эксплуатацио́нный г. 
експлуатаці́йний горизо́нт; эксплуа-
ти́руемый г. експлуато́ваний горизо́нт; 
элювиа́льный г. елювіа́льний горизо́нт; 
я́мпольский г. я́мпільський горизо́нт; 
яныша́рский г. яниша́рський горизо́нт; 
ярко́вский г. ярко́вський горизо́нт; ярко-
стене́цкий г. яркостене́цький горизо́нт 

горизонта́ль горизонта́ль, -лі, т. -ллю; 
гипотети́ческая г. гіпотети́чна горизон-
та́ль; г. съёмки горизонта́ль зніма́ння 
(зйо́мки); гравитацио́нная г. гравітаці́йна 
горизонта́ль; интерполи́рованная г. інтер-
поліро́вана горизонта́ль; нулева́я г. ну-
льова́ горизонта́ль; структу́рная г. струк-
ту́рна горизонта́ль; схемати́ческая г. схе-
мати́чна горизонта́ль 

горизонта́льный горизонта́льний; 
вы́емка г-ми слоя́ми вийма́ння горизон-
та́льними шара́ми; г-ная амплиту́да сме-
ще́ния горизонта́льна ампліту́да 
змі́щення; г-ная величина́ перемеще́ния 
горизонта́льна величина́ перемі́щення;  
г-ная вы́работка горизонта́льна ви́робка; 
г-ная вя́зкость горизонта́льна в'я́зкість;  
г-ная дислока́ция горизонта́льна дисло-
ка́ція; г-ная диспе́рсия горизонта́льна 
диспе́рсія; г-ная жи́ла горизонта́льна 
жи́ла; г-ная за́лежь горизонта́льний 
по́клад; г-ная коло́нка горизонта́льна 
коло́нка; г-ная отде́льность горизон-
та́льна окре́мість; г-ная пове́рхность го-
ризонта́льна пове́рхня; г-ная при́зма го-
ризонта́льна при́зма; г-ная сква́жина 
горизонта́льна свердлови́на; г-ная 
скла́дка горизонта́льна скла́дка; г-ная 
слага́ющая сбро́са горизонта́льна складо-
ва́ ски́ду; г-ная слои́стость (слоева́тость) 
горизонта́льна шарува́тість; г-ная 
сло́йчатость горизонта́льна шарува́тість; 
г-ная составля́ющая амплиту́ды сбро́са 
горизонта́льна складова́ ампліту́ди ски́ду; 
г-ная съёмка горизонта́льне зніма́ння 
(горизонта́льна зйо́мка); г-ная флексу́ра 
горизонта́льна флексу́ра; г-ная ширина́ 
сбро́са горизонта́льна ширина́ ски́ду;  
г-ное залега́ние горизонта́льне заляга́ння; 
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г-ное наруше́ние горизонта́льне по-
ру́шення; г-ное ребро́ горизонта́льне реб-
ро́; г-ное сече́ние горизонта́льний перері́з; 
г-ное скольже́ние горизонта́льне ко́взан-
ня (ско́взання); г-ное смеще́ние горизон-
та́льне зміщ́ення; г-ное стяже́ние горизо-
нта́льне стя́гнення; г-ные магни́тные 
весы́ горизонта́льна магні́тна вага́; г. го-
до́граф горизонта́льний годо́граф; г. гра-
дие́нт горизонта́льний градіє́нт; г. изги́б 
горизонта́льний ви́гин (згин); г. масшта́б 
горизонта́льний масшта́б; г. пласт гори-
зонта́льний пласт; г. плуто́н горизон-
та́льний плуто́н; г. про́жилок горизон-
та́льний про́жи́лок; г. разме́р горизон-
та́льний ро́змір; г. разре́з горизонта́льний 
ро́зріз; г. резервуа́р горизонта́льний резер-
вуа́р; г. сброс горизонта́льний скид; 
г. сдвиг горизонта́льний зсув; г. сейсмо́граф 
горизонта́льний сейсмо́граф; г. спектр гори-
зонта́льний спектр; г. шлиф горизонта́льний 
шліф; г. шов горизонта́льний шов 

горизо́нт-ре́пер горизо́нт-ре́пер, гори-
зо́нту-ре́пера 

горизо́нт-фанто́м горизо́нт-фанто́м, го-
ризо́нту-фанто́ма 

гори́стость гори́стість, -тості, т. -тістю 
гори́стый гори́стий; г-тая ме́стность  

гори́ста місце́вість; г. бе́рег гори́стий бе́рег 
го́рка гі́рка, -ки, д. и п. -рці, р. мн. -рок 
го́рло го́рло, -ла; волноприбо́йное г. 

хвилеприбі́йне го́рло; г. вулка́на го́рло 
вулка́на; г. меа́ндра го́рло меа́ндру 

горлови́на горлови́на, -ни 
го́рловский го́рлівський; г-кая сви́та 

го́рлівська сві́та 
гормоци́ста гормоци́ста, -ти 
горнбленди́т горнбленди́т, -ту 
горня́кский гірни́цький; г-кая сви́та 

гірни́цька сві́та 
горнито́с горніто́с, -са 
го́рно-берегово́й гі́рсько-берегови́й;  

г.-б. релье́ф гі́рсько-берегови́й рельє́ф 
горновзрывно́й гірничовисадни́й 
го́рно-впа́диновый гі́рсько-запа́динний; 

г.-в. релье́ф гі́рсько-запа́динний рельє́ф 
го́рно-доли́нный гі́рсько-доли́нний;  

г.-д. ландша́фт гі́рсько-доли́нний ланд-
ша́фт; г.-д. релье́ф гі́рсько-доли́нний  
рельє́ф; пе́ристый г.-д. релье́ф пери́стий 
гі́рсько-доли́нний рельє́ф 

го́рно-капита́льный гірни́чо-капіта́льний; 
г.-к-ные рабо́ты гірни́чо-капіта́льні робо́ти 

го́рно-леднико́вый гі́рсько-льодовико́вий; 
г.-л. релье́ф гі́рсько-льодовико́вий рельє́ф 

горнолитодуни́товый гірськолітодуні́-
товий; г-вая руда́ гірськолітодуні́това руда́ 

го́рно-обогати́тельный гірни́чо-збага́чу-
вальний; г.-о. комбина́т гірни́чо-збага́-
чувальний комбіна́т 

горноподготови́тельный гірничопідго-
то́вчий; г-ные рабо́ты гірничопідгото́вчі 
робо́ти 

горнопромы́шленный гірничопромис-
ло́вий 

горнопрохо́дческий гірничопрохід-
ни́цький; г-кие рабо́ты гірничопрохід-
ни́цькі робо́ти 

горнорабо́чий гірни́к, -ка́ (гірни́чий ро-
бітни́к) 

горнору́дный гірничору́дний 
горноспаса́тельный гірничоряту-

ва́льний; г-ная связь гірничорятува́льний 
зв'язо́к; г-ная ста́нция гірничорятува́льна 
ста́нція; г-ное де́ло гірничорятува́льна 
спра́ва; г-ное обору́дование гірничоряту-
ва́льне устаткува́ння (обладна́ння); г-ные 
рабо́ты гірничорятува́льні робо́ти 

горноста́евский горноста́ївський; г-кая 
подсви́та горноста́ївська підсві́та 

го́рно-таёжный гі́рсько-тайго́вий;  
г.-т. релье́ф гі́рсько-тайго́вий рельє́ф 

горнотехни́ческий гірничотехні́чний;  
г-кая инспе́кция гірничотехні́чна інспе́кція 

горнохими́ческий гірничохімі́чний;  
г-кая промы́шленность гірничохімі́чна 
промисло́вість 

горноша́хтный гірничошахтни́й 
го́рный 1. гірськи́й, верхови́нний; 

ге́рцинские г-ные сооруже́ния ге́рцинські 
гірські́ спору́ди; г-ная боле́знь гірська́ хво-
ро́ба; г-ная бума́га гірськи́й папі́р; г-ная 
буссо́ль гірни́ча бусо́ль; г-ная гряда́ гір-
ське́ па́смо; г-ная гу́бка гірська́ гу́бка;  
г-ная доли́на гірська́ доли́на; г-ная жёлчь 
гірська́ жовч (жовтина́); г-ная зелень гір-
ська́ зе́лень; г-ная мука́ гірське́ бо́рошно 
(гірська́ мука́); г-ная пусты́ня гірська́ пус-
те́ля; г-ная река́ гірська́ рі́чка (ріка́); г-ная 
синь гірська́ синь; г-ная систе́ма гірська́ 
систе́ма; г-ная смола́ гірська́ смола́; г-ная 
страна́ гірська́ краї́на; г-ная ту́ндра гірська́ 
ту́ндра; г-ная цепь гірське́ па́смо; г-ная 
шерсть гірська́ шерсть; г-ное де́рево гір-
ське́ де́рево; г-ное молоко́ гірське́ молоко́; 
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г-ное мы́ло гірське́ ми́ло; г-ное са́ло гір-
ське́ са́ло; г-ное сооруже́ние гірська́ спо-
ру́да; г-ное те́ло гірське́ ті́ло; г-ное 
уще́лье гірська́ уще́лина; г. амфитеа́тр 
гірськи́й амфітеа́тр; г. би́тум гірськи́й 
бі́тум; г. воск гірськи́й віск; г. вы́нос гір-
ськи́й ви́нос; г. газ гірськи́й газ; г. гле́тчер 
гірськи́й гле́тчер; г. горизо́нт гірськи́й 
горизо́нт; г. гре́бень гірськи́й гре́бінь; 
г. делю́вий гірськи́й делю́вій; г. кряж 
гірськи́й кряж (гірське́ па́смо); г. ледни́к 
гірськи́й льодови́к; г. лён гірськи́й льон; 
г. масси́в гірськи́й маси́в; г. обва́л гірськи́й 
обва́л; г. по́яс гірськи́й по́яс; г. пьедеста́л 
гірськи́й п'єдеста́л; г. ров гірськи́й рів; 
г. склон гірськи́й схил; г. торф гірськи́й 
торф; г. у́зел гірськи́й ву́зол; г. хребе́т гір-
ськи́й хребе́т; г. хруста́ль гірськи́й криш-
та́ль; г. шпат гірськи́й шпат; дугообра́зная 
г-ная цепь дугоподі́бне гірське́ па́смо; 

2. (связанный с горным промыслом, раз-
работкой земных недр) гірни́чий; г-ная 
автома́тика гірни́ча автома́тика; г-ная 
вла́жность гірни́ча воло́гість; г-ная 
вы́работка гірни́ча ви́робка; г-ная гео-
ло́гия гірни́ча геоло́гія; г-ная геоме-
ха́ника гірни́ча геомеха́ніка; г-ная гидро-
геоло́гия гірни́ча гідрогеоло́гія; г-ная 
графи́ческая документа́ция гірни́ча гра-
фі́чна документа́ція; г-ная деформа́ция 
гірни́ча деформа́ція; г-ная кайла́ (г-ное 
кайло́) гірни́че ка́йло; г-ная копь гірни́ча 
копа́льня; г-ная крепь гірни́че крі́плення; 
г-ная ма́сса гірни́ча ма́са; г-ная по́дать 
гірни́чий пода́ток; г-ная поро́да гірни́ча 
поро́да; г-ная про́бка гірни́ча про́бка;  
г-ная промы́шленность гірни́ча промис-
ло́вість; г-ная радиосвя́зь гірни́чий ра-
діозв'язо́к; г-ная ре́нта гірни́ча ре́нта;  
г-ная структу́ра гірни́ча структу́ра; г-ная 
сы́рость гірни́ча во́гкість (си́рість); г-ная 
техноло́гия гірни́ча техноло́гія; г-ная 
эколо́гия гірни́ча еколо́гія; г-ная эко-
но́мика гірни́ча еконо́міка; г-ное де́ло 
гірни́ча спра́ва; г-ное законода́тельство 
гірни́че законода́вство; г-ное машино-
ве́дение гірни́че машинозна́вство; г-ное 
положе́ние гірни́че поло́ження; г-ное 
предприя́тие гірни́че підприє́мство; г-ное 
управле́ние гірни́че управлі́ння; г-ное 
уче́бное заведе́ние гірни́чий навча́льний 
за́клад; г-ные квасцы́ гірни́чий галу́н;  

г-ные нау́ки гірни́чі нау́ки; г-ные рабо́ты 
гірни́чі робо́ти; г. департа́мент гірни́чий 
департа́мент; г. журна́л гірни́чий журна́л; 
г. заво́д гірни́чий заво́д; г. комба́йн гір-
ни́чий комба́йн; г. ко́мпас гірни́чий 
ко́мпас; г. ко́мплекс гірни́чий ко́мплекс; 
г. конгре́сс гірни́чий конгре́с; г. надзо́р 
гірни́чий на́гляд; г. отво́д гірни́чий відві́д; 
г. прохо́д гірни́чий прохі́д; г. трубопро-
во́д гірни́чий трубопро́ві́д; г. уда́р гір-
ни́чий уда́р; г. уста́в гірни́чий стату́т; 
г. учёный комите́т гірни́чий вче́ний комі-
те́т; госуда́рственный г. надзо́р держа́в-
ний гірни́чий на́гляд; капита́льные г-ные 
вы́работки капіта́льні гірни́чі ви́робки; 
магистра́льная г-ная вы́работка магіст-
ра́льна гірни́ча ви́робка; морска́я г-ная 
техноло́гия морська́ гірни́ча техноло́гія; 
строи́тельная г-ная техноло́гия буді-
ве́льна гірни́ча техноло́гія 

горня́цкий гірни́цький; г. топо́р гір-
ни́цька соки́ра 

городе́нковский городе́нківський; г-кие 
слои́ городе́нківські шари́  

городи́щенский городи́щенський; г-кая 
се́рия городи́щенська се́рія; г-кие слои́ 
городи́щенські шари́  

городко́вый городко́вий; г. край город-
ко́вий край 

городо́кский городо́цький; г-кие слои́ 
городо́цькi шари́  

городско́й міськи́й; г-ки́е подзе́мные 
сооруже́ния міські́ підзе́мні спору́ди 

горо́дчато-морщи́нистый горо́дчасто-
змо́ршкуватий 

горо́дчатый горо́дчастий; г. край го-
ро́дчастий край 

горообразова́ние гороутво́рення, (неоконч. 
д. – ещё) гороутво́рювання, горотво́рення 

горообразова́тельный горотвір́ний, го-
роутво́рювальний; г. эта́п горотві́рний 
(гороутворювальний) ета́п 

горообразу́ющий горотвір́ний, гороут-
во́рювальний; г. проце́сс горотві́рний (го-
роутворювальний) проце́с 

гороте́лия гороте́лія, -лії 
горохови́дный горохоподі́бний; г. гра́вий 

горохоподі́бний гра́вій 
горо́ховский горо́хівський; г-кая сви́та 

горо́хівська сві́та 
горо́ховый горо́ховий; г-вая руда́ го-

ро́хова руда́; г-вая тексту́ра горо́хова 
тексту́ра; г. ка́мень горо́ховий ка́мінь 
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горо́шечный горо́шковий; г. ага́т го-
ро́шковий ага́т 

горсейкси́т горсейкси́т, -ту 
го́рский го́рський; г-кая сви́та го́рська 

сві́та 
горст горст, -ту; моноклина́льный г. 

монокліна́льний горст; накло́нный (ко-
со́й) г. похи́лий горст; односторо́нний г. 
однобіч́ний горст; ступе́нчатый г. схід-
ча́стий (ступі́нчастий, усту́пчастий) горст 

горст-антиклина́ль горст-антикліна́ль,  
-лі, т. -ллю 

горстьево́й жменьови́й; г-во́е 
опро́бование жменьове́ ви́пробування 
(випро́бування, випробо́вування) 

горсфорди́т горсфорди́т, -ту 
горти́т горти́т, -ту 
гортоноли́т гортонолі́т, -ту 
горчи́чный гірчи́чний; г-ное зо́лото гір-

чи́чне зо́лото 
горше́чный горшкови́й, горще́чковий, 

(гончарный) гонча́рний; г-ная гли́на горш-
кова́ (горще́чкова, гонча́рна) гли́на; 
г. ка́мень горшкови́й (горщико́вий) ка́мінь 

горы́нский гори́нський; г-кая се́рия го-
ри́нська се́рія 

го́рький гірки́й; г-кая соль гірка́ сіль; 
г. исто́чник гірке́ джерело́; г-кое о́зеро 
гірке́ о́зеро 

го́рьковский го́рьківський; г. я́рус 
го́рьківський я́рус 

горькозёмистый гіркозе́мистий; 
г. известня́к гіркозе́мистий вапня́к 

горю́чее сущ. пальне́, -но́го 
горю́честь горю́чість, -чості, т. -чістю 
горю́чий горю́чий, пальни́й; г-чая ма́сса 

горю́ча (пальна́) ма́са; г-чее вещество́ 
горю́ча (пальна́) речовина́; г-чие по-
ле́зные ископа́емые горю́чі ко́ри́сні ко-
па́лини; г. газ горю́чий (пальни́й) газ; 
г. сла́нец горю́чий сла́нець 

горя́чий гаря́чий; г-чая поса́дка гаря́ча 
поса́дка; г-чая про́ба гаря́ча про́ба; г-чее 
о́блако гаря́ча хма́ра; г. исто́чник гаря́че 
джерело́; г. ключ гаря́че джерело́ 

Госгортехнадзо́р Держгіртехна́гляд, -ду 
гослари́т гослари́т, -ту 
госпо́дствующий пану́ючий, панівни́й, 

доміну́ючий, основни́й; г-щая поро́да 
панівна́ поро́да; г-щие репти́лии пану́ючі 
репти́лії; г. минера́л пану́ючий (основ-
ни́й) мінера́л 

госселети́т госселети́т, -ту 
ГОСТ (госуда́рственный станда́рт) 

ДЕСТ (держа́вний станда́рт) 
госуда́рственный держа́вний; г-ная ко-

ми́ссия по запа́сам держа́вна комі́сія із 
запа́сів; г. го́рный надзо́р держа́вний гір-
ни́чий на́гляд 

готери́в готери́в, -ву 
готери́вский готері́вський; г. я́рус готе-

рі́вський я́рус 
готигляциа́л готигляціа́л, -лу 
готигляциа́льный готигляціа́льний;  

г-ная ста́дия готигляціа́льна ста́дія 
готла́ндий готла́ндій, -дію 
готла́ндский готла́ндський; г. отде́л гот-

ла́ндський ві́дділ 
гото́вый гото́вий; г-вая проду́кция го-

то́ва проду́кція 
го́тский го́тський; г-кая скла́дчатость 

го́тська складча́стість 
гоудкени́т гоудкені́т, -ту 
гоуери́т гоуери́т, -ту 
гоутони́т гоутоні́т, -ту 
гофманни́т, гоффманни́т гофмані́т, -ту 
гофриро́ванный гофро́ваний 
гохшильди́т гохшильди́т, -ту 
гошени́т гошені́т, -ту 
гояци́т гояци́т, -ту 
грабеи́т грабеї́т, -ту 
гра́бен гра́бен, -на; взбро́совый г. під-

ки́довий гра́бен; кру́глый г. кру́глий гра́бен; 
сбро́совый (сбро́сный, сбросно́й) г. скид-
ни́й гра́бен; среди́нный г. середи́нний 
гра́бен; ступе́нчатый г. східча́стий (сту-
пі́нчастий, усту́пчастий) гра́бен; флек-
су́рный г. флексу́рний гра́бен; Ю́жно-
Донба́сский г. Півде́ннодонба́ський гра́бен 

гра́бен-синекли́за гра́бен-синеклі́за, -зи 
гра́бен-синклина́ль гра́бен-синкліна́ль, 

-лі, т. -ллю; вулка́но-тектони́ческая г.-с. 
вулка́но-тектоні́чна гра́бен-синкліна́ль 

гра́бовский гра́бівський; г-кая зо́на 
гра́бівська зо́на 

гравели́стый гравели́стий, гравеля́стий; 
г-тая по́чва гравели́стий (гравеля́стий) 
ґрунт; г. грунт гравели́стий (гравеля́стий) 
ґрунт; г. песо́к гравели́стий (гравеля́стий) 
пісо́к 

гравели́т гравелі́т, -ту 
гра́вет гра́вет, -ту 
гра́вий гра́вій, -вію; бу́рый г. бу́рий 

гра́вій; горохови́дный г. горохоподі́бний 



гра гра 

178 

гра́вій; дробеви́дный г. дробоподі́бний 
гра́вій; дроблёный г. дро́блений гра́вій; 
известко́вый г. вапни́стий гра́вій; ка-
рье́рный г. кар'є́рний гра́вій; кремни́стый г. 
крем'яни́стий (кремени́стий) гра́вій; 
кру́пный г. кру́пний гра́вій; ме́лкий г. 
дрібни́й гра́вій; нано́сный г. наносни́й 
гра́вій; ни́копольско-запоро́жский г. 
ні́копольсько-запорі́зький гра́вій; оста́точ-
ный г. за́лишко́вий гра́вій; перемы́тый г. 
переми́тий гра́вій; промы́шленный г. про-
мисло́вий гра́вій; речно́й г. річкови́й 
гра́вій; терра́совый г. тера́совий гра́вій; 
углова́то-зерни́стый г. кута́сто-зерни́стий 
(вугла́сто-зерни́стий) гра́вій 

грави́йный граві́йний; г-ная ба́нка гра-
ві́йна ба́нка (обмі́лина); г-ная море́на гра-
ві́йна море́на; г. железня́к граві́йний заліз-
ня́к; г. конгломера́т граві́йний конгломера́т; 
г. некроцено́з граві́йний некроцено́з 

гравиме́тр гравіме́тр, -ра; аста-
зи́рованный г. астазо́ваний гравіме́тр; 
баллисти́ческий г. балісти́чний граві-
ме́тр; га́зовый г. га́зовий гравіме́тр; 
/гидрометри́ческий г. гідрометри́чний 
гравіме́тр; г. И́синга гравіме́тр І́синга; 
г. Но́рдена гравіме́тр Но́рдена; г. Ти́ссена 
гравіме́тр Ти́ссена; г. Хаа́льна гравіме́тр 
Хаа́льна; г. Ха́ртли гравіме́тр Ха́ртлі; 
г. Хо́йта гравіме́тр Хо́йта; до́нный г. 
до́нний гравіме́тр; индукти́вный г. індук-
ти́вний гравіме́тр; ква́рцевый г. 
ква́рцовий гравіме́тр; крути́льный г. кру-
ти́льний гравіме́тр; ма́ятниковый г. 
ма́ятниковий гравіме́тр; металли́ческий г. 
метале́вий гравіме́тр; набо́ртный г. на-
бо́ртний гравіме́тр; неастази́рованный г. 
неастазо́ваний гравіме́тр; пружи́нный г. 
пружи́нний гравіме́тр; сква́жинный г. 
свердлови́нний гравіме́тр; стати́ческий г. 
стати́чний гравіме́тр; стру́нный г. 
стру́нний гравіме́тр; термоста-
ти́рованный г. термостато́ваний граві-
ме́тр; узкодиапазо́нный г. вузькодіапа-
зо́нний гравіме́тр; ша́хтный г. ша́хтний 
гравіме́тр; широкодиапазо́нный г. широ-
кодіапазо́нний гравіме́тр; электромеха-
ни́ческий г. електромехані́чний гравіме́тр 

гравиметри́ческий гравіметри́чний;  
г-кая ка́рта гравіметри́чна ка́рта (ма́па); 
г-кая разве́дка гравіметри́чне роз-
ві́дування (гравіметри́чна ро́звідка); г-кая 

связь гравіметри́чний зв'язо́к; г-кая 
съёмка гравіметри́чне зніма́ння (гравімет-
ри́чна зйо́мка); г. ана́лиз гравіметри́чний 
ана́ліз; г. про́филь гравіметри́чний про́філь  

гравиме́трия гравіме́трія, -рії; спу́т-
никовая г. супу́тникова гравіме́трія 

гравиразве́дка гравіро́звідка, -ки, д. и п. 
-дці, р. мн. –док, (неоконч. д. – ещё) граві-
розві́дування 

гравитацио́нно-водоно́сный гравіта-
ці́йно-водоно́сний; г.-в-ная поро́да граві-
таці́йно-водоно́сна поро́да 

гравитацио́нно-волново́й гравітаці́йно-
хвильови́й; г.-в-ва́я астроно́мия гравіта-
ці́йно-хвильова́ астроно́мія 

гравитацио́нно-дифференци́рованный 
гравітаці́йно-диференційо́ваний 

гравитацио́нный гравітаці́йний; г-ная 
анома́лия гравітаці́йна анома́лія; г-ная 
вла́га гравітаці́йна воло́га; г-ная вода́ 
гравітаці́йна вода́; г-ная волна́ гравіта-
ці́йна хви́ля; г-ная дифференциа́ция гра-
вітаці́йна диференціа́ція; г-ная едини́ца 
гравітаці́йна одини́ця; г-ная конста́нта 
гравітаці́йна конста́нта; г-ная крива́я 
гравітаці́йна крива́; г-ная разве́дка граві-
таці́йна ро́звідка; г-ная ро́ссыпь гравіта-
ці́йне розси́пище (гравітаці́йний ро́зсип); 
г-ная скла́дка гравітаці́йна скла́дка; г-ная 
ступе́нь гравітаці́йний сту́пінь; г-ная 
съёмка гравітаці́йне зніма́ння (гравіта-
ці́йна зйо́мка); г-ная текто́ника гравіта-
ці́йна текто́ніка; г-ная тео́рия гравіта-
ці́йна тео́рія; г-ная тре́щина гравітаці́йна 
трі́щина; г-ное движе́ние гравітаці́йний 
рух; г-ное наблюде́ние гравітаці́йне спо-
стере́ження; г-ное обсле́дование гравіта-
ці́йне обсте́ження (обслі́дування); г-ное 
обогаще́ние гравітаці́йне збага́чення;  
г-ное погруже́ние криста́ллов гравіта-
ці́йне зану́рення криста́лів; г-ное по́ле 
гравітаці́йне по́ле; г-ное потемне́ние гра-
вітаці́йне потемні́ння; г-ное притяже́ние 
гравітаці́йне тяжі́ння; г-ное располо-
же́ние гравітаці́йне розташува́ння (роз-
мі́щення); г-ное распределе́ние гравіта-
ці́йний розпо́діл; г-ное расслое́ние граві-
таці́йне розшарува́ння; г-ное уплотне́ние 
гравітаці́йне ущі́льнення; г-ные запа́сы 
гравітаці́йні запа́си; г-ные изоанома́ли 
гравітаці́йні ізоанома́лі; г. ана́лиз гравіта-
ці́йний ана́ліз; г. варио́метр гравітаці́йний 
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варіо́метр; г. ве́ктор гравітаці́йний ве́ктор; 
г. градиентоме́р гравітаці́йний градієнто-
мі́р; г. дрена́ж гравітаці́йний дрена́ж; 
г. исто́чник гравітаці́йне джерело́; г. ка-
рота́ж гравітаці́йний карота́ж; г. колла́пс 
гравітаці́йний кола́пс; г. ма́ксимум граві-
таці́йний ма́ксимум; г. ме́тод гравіта-
ці́йний ме́тод; г. ми́нимум гравітаці́йний 
мі́німум; г. потенциа́л гравітаці́йний по-
тенціа́л; г. проце́сс гравітаці́йний проце́с; 
г. пункт гравітаці́йний пункт; г. режи́м 
гравітаці́йний режи́м; г. сброс гравіта-
ці́йний скид; г. тектогене́з гравітаці́йний 
тектогене́з; г. эффе́кт гравітаці́йний 
ефе́кт; скры́тое г-ное движе́ние при-
хо́ваний гравітаці́йний рух 

гравита́ция гравіта́ція, -ції 
гравито́н гравіто́н, -ну 
град (камней) град, -ду 
града́ция града́ція, -ції 
градие́нт градіє́нт, -та; адиабати́ческий г. 

ско́рости адіабати́чний градіє́нт шви́дко-
сті; аэротерми́ческий г. аеротермі́чний 
градіє́нт; боково́й г. бічни́й (бокови́й) 
градіє́нт; ве́кторный (векториа́льный) г. 
ве́кторний (векторіа́льний) градіє́нт; вер-
тика́льный г. вертика́льний градіє́нт; 
геотерми́ческий г. геотермі́чний градіє́нт; 
геохими́ческий г. геохімі́чний градіє́нт; 
гидравли́ческий г. гідравлі́чний градіє́нт; 
горизонта́льный г. горизонта́льний гра-
діє́нт; г. анома́лий градіє́нт анома́лій; 
г. атмосфе́рного давле́ния градіє́нт атмо-
сфе́рного ти́ску; г. во́дного зе́ркала гра-
діє́нт во́дного дзе́ркала; г. гравита-
цио́нного потенциа́ла градіє́нт гравіта-
ці́йного потенціа́лу; г. давле́ния градіє́нт 
ти́ску; г. концентра́ции градіє́нт концен-
тра́ції; г. магни́тного по́ля градіє́нт маг-
ні́тного по́ля; г. потенциа́ла градіє́нт по-
тенціа́лу; г. рассе́яния градіє́нт розсі́яння; 
г. си́лы тя́жести градіє́нт си́ли тяжі́ння; 
г. скольже́ния градіє́нт ко́взання 
(ско́взання); г. ско́рости градіє́нт шви́д-
кості; метаморфи́ческий г. метамор-
фі́чний градіє́нт; напо́рный г. напі́рни́й 
градіє́нт; норма́льный г. норма́льний 
градіє́нт; обра́тный г. зворо́тний градіє́нт; 
отрица́тельный г. від'є́мний градіє́нт; 
первонача́льный г. пе́рві́сний (почат-
ко́вий) градіє́нт; продо́льный г. поз-
до́вжній (подо́вжній) градіє́нт; соединён-

ный г. з'є́днаний градіє́нт; темпера-
ту́рный г. температу́рний градіє́нт; тер-
ми́ческий г. термі́чний градіє́нт 

градие́нт-зонд градіє́нт-зонд, -да; кро́-
вельный г.-з. покріве́льний градіє́нт-зонд; 
подо́швенный г.-з. підошо́вний градіє́нт-
зонд; преде́льный г.-з. грани́чний гра-
діє́нт-зонд 

градие́нтный градіє́нтний; г-ная среда́ 
градіє́нтне середо́вище; г. разре́з гра-
діє́нтний ро́зріз 

градиентоме́р градієнтомі́р, -ра; грави-
тацио́нный г. гравітаці́йний градієнтомі́р; 
магни́тный г. магні́тний градієнтомі́р 

градиентоме́трия градієнтоме́трія, -рії; 
спу́тниковая г. супу́тникова градієнто-
ме́трія 

градиомано́метр градіомано́метр, -ра 
градио́метр градіо́метр, -ра 
гради́рный гради́рний 
градуали́зм градуалі́зм, -му; филе-

ти́ческий г. філети́чний градуалі́зм 
градуи́рование градуюва́ння 
градуи́рованный градуйо́ваний 
градуи́ровать[ся] градуюва́ти[ся], -дую́ю, 

-дую́єш, -дую́є[ться] 
градуиро́вка градуюва́ння, (неоконч. д. – 

обычно) градуюва́ння 
гра́дус гра́дус, -са; г. долготы́ гра́дус 

довготи́; г. жёсткости воды́ гра́дус 
жо́рсткості води́; г. теплоты́ гра́дус теп-
лоти́; г. широты́ гра́дус широти́; г-сы 
Боме́ гра́дуси Боме́; г-сы Э́нглера 
гра́дуси Е́нглера; францу́зский г. жёстко-
сти францу́зький гра́дус жо́рсткості 

грамени́т грамені́т, -ту 
грамм грам, -ма 
граммастереографи́ческий грамасте-

реографі́чний 
грамм-а́том грам-а́том, -ма 
грамм-ио́н грам-іо́н, -на 
грамм-моле́кула грам-моле́кула, -ли 
граммона́лы мн. грамона́ли, -лів 
граммони́ты мн. грамоні́ти, -тів 
граммостереографи́ческий грамосте-

реографі́чний; г-кая прое́кция грамосте-
реографі́чна прое́кція 

грамм-эквивале́нт грам-еквівале́нт, -та 
грампиа́нский грампіа́нський; Г-кая гео-

синклина́ль Грампіа́нська геосинкліна́ль 
гран гран, -на 
грана́т грана́т, -ту; бе́лый г. бі́лий грана́т; 

железоглинозёмный г. залізоглинозе́мний 
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грана́т; зелёный г. зеле́ний грана́т; извест-
ко́вистый г. вапни́стий грана́т; известко́во-
глинозёмный г. вапни́сто-глинозе́мний 
грана́т; известко́во-желе́зистый г. вап-
ни́сто-залі́зистий грана́т; ма́рганцево-
глинозёмный г. ма́рганце́во-глинозе́мний 
(манга́ново-глинозе́мний) грана́т; обы́чный г. 
звича́йний грана́т; хро́мовый г. хро́мовий 
грана́т; чёрный г. чо́рний грана́т 

гранати́т гранати́т, -ту 
грана́тка грана́тка, -ки, д. и п. -тці, р. мн.  

-ток 
грана́товый грана́товий; г-вая фа́ция 

грана́това фа́ція; г-вые поро́ды грана́тові 
поро́ди; г. песо́к грана́товий пісо́к; 
г. сла́нец грана́товий сла́нець; г. филли́т 
грана́товий філі́т 

гранато́ид гранато́їд, -ду 
гранатоэ́др гранатое́др, -ра 
гранатсодержа́щий гранатовмі́сний 
грандидьери́т грандидьєри́т, -ту 
гранённый прич. грано́ваний 
гранёный прил. грано́ваний, гранча́стий; 

г-ная га́лька грано́вана (гранча́ста) га́лька 
(рінь); г. валу́н грано́ваний (гранча́стий) 
валу́н; г. ка́мень грано́ваний (гранча́стий) 
ка́мінь 

гранели́товый гранелі́товий; г-вое стек-
ло́ гранелі́тове скло 

гранецентри́рованный гранецентро́ва-
ний; г-ная решётка гранецентро́вані ґра́ти 

грани́льщик гранува́льник, -ка 
грани́т грані́т, -ту; альпи́йский г. аль-

пі́йський грані́т; аляски́товый г. аляс-
кі́товий грані́т; амазони́товый г. амазо-
ні́товий грані́т; арфведсони́товый г. ар-
фведсоні́товий грані́т; брекчиеви́дный г. 
брекчієподі́бний грані́т; восстано́вленный г. 
відно́влений грані́т; вы́ветренный 
(вы́ветрившийся) г. ви́вітрілий (звітрі́лий) 
грані́т; гиперсте́новый г. гіперсте́новий 
грані́т; двухслюдяно́й г. двослюдяни́й гра-
ні́т; евре́йский г. євре́йський грані́т; 
идеа́льный г. ідеа́льний грані́т; извест-
ко́вистый г. вапни́стий грані́т; известко́во-
щелочно́й г. вапня́но-лу́жний грані́т; ка-
тархе́йские г-ты катархе́йські грані́ти; коа-
линизи́рованный г. коалінізо́ваний грані́т; 
корсика́нский г. корсика́нський грані́т; 
лейкокра́товый г. лейкокра́товий грані́т; 
на́триевый г. на́трієвий грані́т; пегма-
ти́товый г. пегмати́товий грані́т; перво-

зда́нный г. первозда́нний (пе́рві́сний) 
грані́т; пи́сьменный г. письмо́вий грані́т; 
плагиокла́зовый г. плагіокла́зовий гра-
ні́т; полоса́тый г. смуга́стий грані́т; полу-
вы́ветрелый г. напівви́вітрілий (напівзві-
трі́лий) грані́т; регенери́рованный г. реге-
неро́ваний грані́т; рибеки́товый г. ри-
бекі́товий грані́т; роговообма́нковый г. 
роговообма́нковий грані́т; саа́мские г-ты 
саа́мські грані́ти; сла́нцевый г. сла́нцевий 
грані́т; турмали́новый г. турмалі́новий 
грані́т; узлово́й г. вузлови́й грані́т; шаро-
во́й г. кульови́й грані́т; шли́ровый г. 
шлі́ровий грані́т; эгири́новый г. егіри́новий 
грані́т; янце́вский г. янце́вський грані́т  

гранитиза́ция гранітиза́ція, -ції; гидро-
терма́льная г. гідротерма́льна граніти-
за́ція; инфильтрацио́нно-анатекти́че-
ская г. інфільтраці́йно-анатекти́чна грані-
тиза́ція; метасомати́ческая г. метасома-
ти́чна гранітиза́ція; непо́лная г. непо́вна 
гранітиза́ція; палинге́нно-метасомати́-
ческая г. палінге́нно-метасомати́чна гра-
нітиза́ція; по́лная г. по́вна гранітиза́ція; 
региона́льная г. регіона́льна гранітиза́ція 

гранити́н граніти́н, -ну 
гранити́т граніти́т, -ту 
гранитифика́ция гранітифіка́ція, -ції 
грани́тный грані́тний; г-ная дресва́ 

грані́тна жорства́; г-ная ма́гма грані́тна 
ма́гма; г-ная по́чва грані́тний ґрунт; г-ная 
се́рия грані́тна се́рія; г. кряж грані́тний 
кряж; г. слой грані́тний шар; г. хребе́т 
грані́тний хребе́т 

гранитови́дный гранітоподі́бний 
грани́товый грані́товий; г-вая структу́ра 

грані́това структу́ра; г-вая форма́ция гра-
ні́това форма́ція; г. порфи́р грані́товий пор-
фі́р; грубозерни́стая г-вая структу́ра гру-
бозерни́ста грані́това структу́ра 

гранитогне́йс гранітогне́йс, -су 
гранитогне́йсовый гранітогне́йсовий; 

г. ку́пол гранітогне́йсова ба́ня (граніто-
гне́йсовий ку́пол) 

гранитогре́йзен гранітогре́йзен, -ну 
гранито́ид граніто́їд, -ду; автохто́нный г. 

автохто́нний граніто́їд; аллохто́нный г. 
аллохто́нний граніто́їд; интрузи́вно-анатек-
ти́ческий г. інтрузи́вно-анатекти́чний грані-
то́їд; интрузи́вно-реоморфи́чный г. інтру-
зи́вно-реоморфі́чний граніто́їд; метамор-
фоге́нный г. метаморфоге́нний граніто́їд; 
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палинге́нно-анатекти́ческий г. палінге́нно-
анатекти́чний граніто́їд; реоморфи́ческий г. 
реоморфі́чний граніто́їд; ультраметаморфо-
ге́нный г. ультраметаморфоге́нний граніто́їд 

гранито́идный граніто́їдний; крупнозер-
ни́стая г-ная тексту́ра крупнозерни́ста 
граніто́їдна тексту́ра; мелкозерни́стая 
г-ная тексту́ра дрібнозерни́ста грані-
то́їдна тексту́ра; пержа́нский г. ко́мплекс 
пержа́нський граніто́їдний ко́мплекс; 
су́рский г. ко́мплекс су́рський грані-
то́їдний ко́мплекс; южнока́льчикский г. 
ко́мплекс південнока́льчицький грані-
то́їдний ко́мплекс 

гранито́ль граніто́ль, -лю, т. -лем 
гранитообразова́ние гранітоутво́рення, 

(неоконч. д. – ещё) гранітоутво́рювання, 
гранітотво́рення 

гранитоподо́бный гранітоподіб́ний 
гранитофи́льный гранітофі́льний;  

г-ные хими́ческие элеме́нты граніто-
фі́льні хімі́чні елеме́нти 

гранитофо́бный гранітофо́бний; г-ные 
хими́ческие элеме́нты гранітофо́бні хі-
мі́чні елеме́нти 

грани́т-порфи́р грані́т-порфі́р, -ру 
грани́т-порфи́ровый грані́т-порфі́ровий; 

г.-п-вая структу́ра грані́т-порфі́рова 
структура 

грани́т-рапаки́ви грані́т-рапакі́ві (нескл.) 
грани́ца межа́, -жі́, т. -же́ю, грани́ця, -ці, 

т. -цею; ве́рхняя снегова́я г. ве́рхня сні-
гова́ межа́; геометри́ческая г. геомет-
ри́чна межа́; г. ве́чного сне́га межа́ 
ві́чного сні́гу; г. ви́дов межа́ ви́дів; г. га́за 
и воды́ межа́ га́зу та води́; г. га́за и не́фти 
межа́ га́зу та на́фти; г. за́лежи межа́ 
по́кладу; г. зёрен межа́ зе́рен; г. Ко́нрада 
грани́ця Ко́нрада; г. криста́лла межа́ кри-
ста́ла; г. месторожде́ния межа́ родо́вища; 
г. Мохоро́вичича грани́ця Мохоро́вичича; 
г. не́фти и воды́ межа́ на́фти та води́; 
г. оледене́ния межа́ зледені́ння (заледе-
ні́ння); г. пласта́ межа́ пласта́ (ша́ру); 
г. поло́ски межа́ сму́ги; г. разде́ла межа́ 
по́ділу; г. свобо́дного кислоро́да межа́ 
ві́льного ки́сню; г. хро́ма межа́ хро́му; 
г. ядра́ и оболо́чки Земли́ межа́ ядра́ та 
оболо́нки Землі;́ г. ядра́-ма́нтии грани́ця 
ядра́-ма́нтії; диахро́нная г. діахро́нна гра-
ни́ця (межа́); диверге́нтная г. диверге́нтна 
межа́; довери́тельная г. дові́рча межа́; 

изохро́нная г. ізохро́нна межа́; кисло-
ро́дная г. кисне́ва межа́; конверге́нтная г. 
конверге́нтна межа́; крити́ческая г. кри-
ти́чна грани́ця (межа́); морска́я г. морська́ 
межа́; неподви́жные г-цы ареа́лов неру-
хо́мі ме́жі (грани́ці) ареа́лів; орогра-
фи́ческая снегова́я г. орографіч́на снігова́ 
межа́ (грани́ця); подви́жные г-цы 
ареа́лов рухо́мі ме́жі (грани́ці) ареа́лів; 
прогресси́вные г-цы ареа́лов прогре-
си́вні ме́жі (грани́ці) ареа́лів; ре-
гресси́вные г-цы ареа́лов регреси́вні 
ме́жі (грани́ці) ареа́лів; трансфо́рмная г. 
трансфо́рмна межа́; хроностратигра-
фи́ческая г. хроностратиграфіч́на межа́ 

грани́чный (ограничивающий) межови́й, 
(предельный) грани́чний; г-ная ли́ния 
грани́чна лі́нія; г-ная пло́скость грани́чна 
площина́; г-ная ско́рость грани́чна 
шви́дкість; г-ная частота́ грани́чна часто-
та́; г-ное значе́ние грани́чне зна́чення;  
г-ные усло́вия грани́чні умо́ви; г. кон-
гломера́т грани́чний конгломера́т; г. слой 
грани́чний шар  

гранобла́ст гранобла́ст, -ту 
гранобласти́т гранобласти́т, -ту 
гранобла́стовый гранобла́стовий; г-вая 

структу́ра гранобла́стова структу́ра 
гранога́ббро гранога́бро (нескл.) 
гранодаци́т гранодаци́т, -ту 
гранодиори́т гранодіори́т, -ту 
гранодиори́товый гранодіори́товий;  

г-вая ма́гма гранодіори́това ма́гма 
граноли́т гранолі́т, -ту 
граносиени́т граносієні́т, -ту 
граносфери́т граносфери́т, -ту 
гранофе́льз гранофе́льз, -зу 
гранофи́р гранофі́р, -ру 
гранофи́ровый гранофі́ровий; г-вая 

структу́ра гранофі́рова структу́ра 
гра́нула гра́нула, -ли; септа́льная г.  

септа́льна гра́нула; центра́льная г. 
центра́льна гра́нула 

гранулёзный гранульо́зний 
гранули́н гранулі́н, -ну 
гранули́рованный гранульо́ваний;  

г-ная ла́ва гранульо́вана ла́ва; г-ная ра́-
ковина гранульо́вана черепа́шка (му́шля, 
ско́йка); г-ные взры́вчатые вещества́ 
(ВВ) гранульо́вані вибухо́ві речови́ни 
(ВР); г. кокс гранульо́ваний кокс 
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гранули́ровать[ся] гранулюва́ти[ся],  
-лю́ю, -лю́єш, -лю́є[ться] 

гранули́т гранулі́т, -ту; авги́товый г. 
авгі́товий гранулі́т; основно́й г. основни́й 
гранулі́т; очко́вый г. очко́вий гранулі́т; 
пятни́стый г. плями́стий гранулі́т; 
тра́пповый г. тра́повий гранулі́т; ульт-
раметаге́нный г. ультраметаге́нний гра-
нулі́т; фиброли́товый г. фібролі́товий 
гранулі́т 

гранули́товый гранулі́товий; г-вая 
структу́ра гранулі́това структу́ра; г-вая 
фа́ция гранулі́това фа́ція; г-вое расстек-
лова́ние гранулі́тове розсклува́ння; 
г. гнейс гранулі́товий гнейс 

гранули́то-офи́товый гранулі́то-
офі́товий 

грануло́идный грануло́їдний; г-ная 
скульпту́ра грануло́їдна скульпту́ра;  
г-ная структу́ра грануло́їдна структу́ра 

грануло́метр грануло́метр, -ра 
гранулометри́ческий грануломет-

ри́чний; г. ана́лиз гранулометри́чний 
ана́ліз; г. соста́в гранулометри́чний склад; 
г. спектр гранулометри́чний спектр; 
г. фа́ктор гранулометри́чний фа́ктор 
(чи́нник); г-кое выве́тривание грануло-
метри́чне виві́трювання (зві́трювання) 

грануломе́трия грануломе́трія, -рії 
гранулото́л гранулото́л, -лу 
гранулофи́р гранулофі́р, -ру 
грануля́рный грануля́рний; г-ная зо́на 

грануля́рна зо́на; г-ная скульпту́ра гра-
нуля́рна скульпту́ра; г-ное выве́тривание 
грануля́рне виві́трювання (зві́трювання); 
г. ана́лиз грануля́рний ана́ліз; г. колле́к-
тор грануля́рний коле́ктор 

грануля́товый грануля́товий; г-вые 
слои́ грануля́тові шари́; г. мел грану-
ля́това кре́йда (грануля́товий сено́н) 

грануля́тор грануля́тор, -ра 
грануляцио́нный грануляці́йний; г-ная 

структу́ра грануляці́йна структу́ра 
грануля́ция грануля́ція, -ції; г. по-

ве́рхностной скульпту́ры грануля́ція 
поверхне́вої скульпту́ри; крис-
талли́ческая г. кристалі́чна грануля́ція 

грань грань, -ні, т. -нню; г. криста́лла 
грань криста́ла; домати́ческая г. дома-
ти́чна грань; едини́чная г. одини́чна 
грань; закруглённая г. заокру́глена грань; 
индукцио́нная г. індукці́йна грань; на-

кло́нная г. похи́ла грань; огра-
ни́чивающая г. обме́жувальна грань; 
о́страя коне́чная г. го́стра кінце́ва грань; 
пере́дняя г. пере́дня грань; пинакои-
да́льная г. пінакоїда́льна грань; пло́ская г. 
пло́ска грань; преде́льная г. грани́чна 
грань; преоблада́ющая г. перева́жна 
грань; треуго́льная г. трику́тна грань 

граптоли́т граптолі́т, -ту; ветви́стый г. 
розгалу́жений граптолі́т; безвиргу́льный г. 
безвіргу́льний граптолі́т  

граптоли́товый граптолі́товий; г-вая 
фа́ция граптолі́това фа́ція 

грасти́т грасти́т, -ту 
граува́кка граува́ка, -ки, д. и п. -ва́ці 
граува́кковый граува́ковий; г. извест-

ня́к граува́ковий вапня́к 
граули́т граулі́т, -ту 
гра́фик гра́фік, -ка; ана́логовый г. 

ана́логовий гра́фік; геохими́ческий г. 
геохімі́чний гра́фік; г. зави́симости гра́фік 
зале́жності; г. колеба́ний волн гра́фік 
колива́нь хвиль; г. пло́тности то́чек 
гра́фік щі́льності то́чок; г. про-
сле́живания гра́фік просте́жування; 
г. то́чек гра́фік то́чок; г. фу́нкции гра́фік 
фу́нкції; г. цвето́в гра́фік кольорі́в; 
г. яче́ек гра́фік комі́рок; измери́тельный г. 
вимі́рювальний гра́фік; комплекто́-
вочный г. комплектува́льний гра́фік; 
ма́тричный г. ма́тричний гра́фік; про-
хо́дческий г. прохі́дницький гра́фік; 
расчётный г. розрахунко́вий гра́фік 

гра́фика гра́фіка, -ки, д. и п. -фіці; ма-
ши́нная г. маши́нна гра́фіка 

гра́фик-квадра́т гра́фік-квадра́т, 
гра́фіка-квадра́та 

графи́т графі́т, -ту; амо́рфный г. 
амо́рфний графі́т; г. для акти́вных масс 
графі́т для акти́вних мас; г. для сма́зок 
графі́т для масти́л; земли́стый г. зем-
ли́стий графі́т; иску́сственный г. 
шту́чний графі́т; кристалли́ческий г. 
кристалі́чний графі́т; пласти́нчатый г. 
пласти́нчастий графі́т; рассе́янный г. роз-
сі́яний графі́т; скрытокристалли́ческий г. 
прихованокристалі́чний (захованокриста-
лі́чний) графі́т; специа́льный г. спеціа́льний 
графі́т; ти́гельный г. ти́гельний графі́т; 
хлопьеви́дный г. пластівча́стий графі́т; 
чешу́йчатый г. луска́тий графі́т; шаро-
ви́дный (шарообра́зный) г. куля́стий 



гра гре 

183 

(кулеподі́бний) графі́т; электроу́гольный г. 
електрову́гі́льний графі́т; элемента́рный г. 
елемента́рний графі́т 

графитиза́ция графітиза́ція, -ції 
графити́т графіти́т, -ту 
графи́тный графі́тний; г. базальт гра-

фі́тний база́льт 
графи́товый графі́товий; г-вая руда́ 

графі́това руда́; г-вая сма́зка графі́тове 
масти́ло; г. гнейс графі́товий гнейс; 
г. кварци́т графі́товий кварци́т; г. угле-
ро́д графі́товий вугле́ць 

графито́ид графіто́їд, -да 
графи́ческий графі́чний; го́рная г-кая 

документа́ция гірни́ча графі́чна докумен-
та́ція; г-кая па́мять графі́чна па́м'ять;  
г-кая ста́нция графі́чна ста́нція; г-кая 
структу́ра графі́чна структу́ра; г-кая тек-
сту́ра графі́чна тексту́ра; г-кая характе-
ри́стика графі́чна характери́стика; 
г. ме́тод графі́чний ме́тод; г-кое прорас-
та́ние графі́чне пророста́ння 

графоаналити́ческий графоаналі-
ти́чний; г. ме́тод графоаналіти́чний ме́тод 

графоли́т графолі́т, -ту 
графоме́р графомі́р, -ра 
графо́метр графо́метр, -ра 
графофи́р графофі́р, -ра 
графтони́т графтоні́т, -ту 
грахеми́т грахемі́т, -ту 
гребе́нчато-жа́берные сущ., мн. гребі́н-

часто-зя́брові, -вих, гребі́нчато-зя́брові, -вих 
гребе́нчатый гребі́нчастий, гребі́нчатий; 

г-тая структу́ра гребі́нчаста (гребі́нчата) 
структу́ра; г-тая тексту́ра гребі́нчаста 
(гребі́нчата) тексту́ра; г-тая фу́нкция 
гребі́нчаста (гребі́нчата) фу́нкція; г-тая 
ца́пфа гребі́нчаста (гребі́нчата) ца́пфа; 
г-тая экзи́на гребі́нчаста (гребі́нчата) 
екзи́на; г. бари́т гребі́нчастий (гре-
бі́нчатий) бари́т; г. кварц гребі́нчастий 
(гребі́нчатий) кварц; г. маркази́т гре-
бі́нчастий (гребі́нчатий) маркази́т; 
г. па́поротник гребі́нчаста (гребі́нчата) 
па́пороть; г. пири́т гребі́нчастий (гре-
бі́нчатий) піри́т; г. ромб гребі́нчастий 
(гребі́нчатий) ромб 

гре́бень гре́бінь, -беня; антикли-
на́льный г. (г. антиклина́ли) антиклі-
на́льний гре́бінь (гре́бінь антикліна́лі); 
асимметри́чный г. асиметри́чний гре́бінь; 
боково́й г. бічни́й (бокови́й) гре́бінь; вер-

тика́льный г. вертика́льний гре́бінь; вто-
ри́чный г. втори́нний гре́бінь; го́рный г. 
гірськи́й гре́бінь; г. апперту́ры гре́бінь 
аперту́ри; г. водоразде́ла гре́бінь водо-
ді́лу; г. волны́ гре́бінь хви́лі; г. гряды́ 
гре́бінь па́сма; г. жи́лы гре́бінь жи́ли; 
г. косы́ гре́бінь коси́; г. лопа́тки гре́бінь 
лопа́тки; г. месторожде́ния гре́бінь ро-
до́вища; г. пыльцы́ гре́бінь пилку́; 
г. сво́да гре́бінь склепі́ння; г. синклина́ли 
гре́бінь синкліна́лі; г. скла́дки гре́бінь 
скла́дки; г. холма́ гре́бінь горба́; грудно́й г. 
грудни́й гре́бінь; забуру́ненный г. забу-
ру́нений гре́бінь; заты́лочный г. по-
ти́личний гре́бінь; зубно́й г. зубни́й гре́бінь; 
зубови́дный г. зубоподі́бний гре́бінь; изок-
лина́льный г. ізокліна́льний гре́бінь; 
изре́занный г. порі́заний гре́бінь; коллю-
меля́рный г. колюмеля́рний гре́бінь; коль-
цево́й г. кільце́вий гре́бінь; концент-
ри́ческий г. концентри́чний гре́бінь; ладье-
ви́дный (ладьеобра́зный) г. човноподі́бний 
гре́бінь; ламбдови́дный г. ламбдоподі́бний 
гре́бінь; латера́льный г. латера́льний 
гре́бінь; ло́бный г. ло́бний (лобови́й) 
гре́бінь; маку́шечный г. верше́чковий 
(верхі́вковий) гре́бінь; маргина́льный г. 
маргіна́льний гре́бінь; море́нный г. мо-
ре́нний гре́бінь; несимметри́чный г. не-
симетри́чний гре́бінь; нитеви́дный (ните-
обра́зный) г. ниткоподі́бний гре́бінь; око-
лосифо́нный г. навколосифо́нний гре́бінь; 
перева́льный г. перева́льний гре́бінь; по-
пере́чный г. попере́чний гре́бінь; ра-
диа́льный г. радіа́льний гре́бінь; разде-
ля́ющий г. розді́лювальний (розді́льний) 
гре́бінь; ребри́стый г. ребри́стий гре́бінь; 
сагитта́льный г. сагіта́льний гре́бінь; 
сбро́совый (сбро́сный, сбросно́й) г. скид-
ни́й гре́бінь; сгла́женный г. згла́джений 
гре́бінь; септа́льный г. септа́льний гре́бінь; 
середи́нный г. сере́ди́нний гре́бінь; спин-
но́й г. спинни́й гре́бінь; щеково́й г. щоко-
ви́й гре́бінь 

гребневи́дный гребенеподі́бний; г-ная 
жи́ла гребенеподі́бна жи́ла; г-ная седло-
ви́на гребенеподі́бна сідлови́на; г-ная 
скла́дка гребенеподі́бна скла́дка; г-ная 
скла́дчатость гребенеподі́бна складча́стість; 
г-ная терра́са гребенеподі́бна тера́са; г-ная 
ши́шка гребенеподі́бна ши́шка 

гребневики́ мн. гребі́нники, -ків 
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гребнево́й гребене́вий; г-ва́я пове́рх-
ность гребене́ва пове́рхня 

гребно́й гребни́й; г-на́я пласти́нка гре-
бна́ пласти́нка 

грегами́т грегамі́т, -ту 
грегори́т грегори́т, -ту 
грейги́т грейгі́т, -ту 
гре́йдер гре́йдер, -ра 
гре́йзен гре́йзен, -ну 
грейзениза́ция грейзеніза́ція, -ції 
гре́йзеновый гре́йзеновий; г-вая фор-

ма́ция гре́йзенова форма́ція 
грейнери́т грейнери́т, -ту 
грейтони́т грейтоні́т, -ту 
гре́йфер гре́йфер, -ра 
гре́йферный гре́йферний; г. погру́зчик 

гре́йферний наванта́жувач; г. снаря́д 
гре́йферний снаря́д 

гремучерту́тно-трети́ловый гримучор-
ту́тно-трети́ловий; г.-т. детона́тор гриму-
чорту́тно-трети́ловий детона́тор 

грему́чий гриму́чий; г-чая кислота́ 
гриму́ча кислота́; г-чая ртуть гриму́ча 
ртуть; г. газ гриму́чий газ 

гремя́цкий грем'я́цький; г-кие слои́ 
грем'я́цькі шари́ 

гренати́т гренати́т, -ту 
гренви́льский гренві́льський; г. отде́л 

гренві́льський ві́дділ 
гренгези́т гренгези́т, -ту 
гренланди́т гренланди́т, -ту 
гренцери́т гренцери́т, -ту 
гриб гриб, -ба́; базидиа́льный г. бази-

діа́льний гриб; ни́зший г. ни́жчий гриб; 
плеснево́й г. плісене́вий (цвіле́вий) гриб; 
су́мчатый г. сумча́стий гриб; цирку-
ля́рные г-бы́ циркуля́рні гриби́ 

грибови́дный грибоподіб́ний; г-ная 
скала́ грибоподіб́на ске́ля 

гри́бовский гри́бівський; г-кая сви́та 
гри́бівська сві́та 

грибо́к грибо́к, -бка́ 
гри́ва гри́ва, -ви 
гри́вка гри́вка, -ки, д. и п. -вці, р. мн. -вок 
григорио́польский григоріо́польський; 

г-кая терра́са григоріо́польська тера́са;  
г-кие слои́ григоріо́польські шари́  

грикаи́т грикаї́т, -ту 
грикваленди́т грикваленди́т, -ту 
грикони́т гриконі́т, -ту 
гримальди́т гримальди́т, -ту 
гринали́т гриналі́т, -ту 

гринали́товый гриналі́товий; г-вая по-
ро́да гриналі́това поро́да 

гри́нвичский гри́нвіцький; г-кое вре́мя 
гри́нвіцький час 

гринови́т гринові́т, -ту 
гриноки́т гринокі́т, -ту 
гринхальги́т гринхальгі́т, -ту 
гринчуко́вский гринчукі́вський; г-кие 

слои́ гринчукі́вські шари́  
гриня́вский гриня́вський; г-кая се́рия 

гриня́вська се́рія 
грисба́хский грисба́хський; г. век грис-

ба́хський вік 
грит грит, -та 
гриф гриф, -фа 
гри́фельный гри́фельний; г-ная от-

де́льность гри́фельна окре́мість; г. сла́нец 
гри́фельний сла́нець 

грифи́т грифі́т, -ту 
грифо́идный грифо́їдний; г-ная маку́шка 

грифо́їдний верх (грифо́їдна верхі́вка) 
грифо́н грифо́н, -на 
гриффити́т грифіти́т, -ту 
грова́н грова́н, -ну 
гровеси́т гровеси́т, -ту 
гродноли́т гроднолі́т, -ту 
гроза́ гроза́, -зи́; вулкани́ческая г. вул-

кані́чна гроза́ 
гроздеви́дный гроноподі́бний; г-ная 

структу́ра гроноподі́бна структу́ра; г-ная 
тексту́ра гроноподі́бна тексту́ра; г-ная 
ту́мула гроноподі́бна ту́мула; г-ное рас-
положе́ние гроноподі́бне розташува́ння 
(розмі́щення); г-ное скопле́ние гронопо-
ді́бне ску́пчення; г. агрега́т гронопо-
ді́бний агрега́т; г. тип захороне́ния гро-
ноподі́бний тип похова́ння 

гро́зненский гро́зненський; г-кая сви́та 
гро́зненська сві́та 

громкоговоря́щий гучномо́вний; г-щая 
связь гучномо́вний зв'язо́к 

громокле́евский громокле́ївський; г-кая 
то́лща громокле́ївська то́вща 

гроруали́т гроруалі́т, -ту 
гроруди́т гроруди́т, -ту 
гроссуля́р гросуля́р, -ру 
гроссуляри́т гросуляри́т, -ту 
грот грот, -та 
гроти́т гроти́т, -ту 
грохауи́т грохауї́т, -ту 
грохои́т грохоїт́, -ту 
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гро́хот гро́хот, -та; вибрацио́нный г. ві-
браці́йний гро́хот; ле́нточный г. стрічко-
ви́й гро́хот 

грохоче́ние просіва́ння, просі́ювання, 
грохо́чення, решетува́ння 

грубоволокни́стый грубоволокни́стий 
грубодиспе́рсный грубодиспе́рсний 
грубозерни́стый грубозерни́стий; г-тая 

грани́товая структу́ра грубозерни́ста гра-
ні́това структу́ра; г-тая поро́да грубозер-
ни́ста поро́да; г. ооли́т грубозерни́стий  
оолі́т; г. песо́к грубозерни́стий пісо́к 

грубомилони́ты мн. грубомілоні́ти, -тів 
грубомоза́ичный грубомоза́їчний; гру-

бомозаи́чная структу́ра грубомоза́їчна 
структу́ра; грубомозаи́чная тексту́ра 
грубомозаї́чна тексту́ра 

грубоморщи́нистый грубозмо́ршкуватий 
грубообло́мочный грубоула́мковий;  

г-ная поро́да грубоула́мкова поро́да;  
г-ная фра́кция грубоула́мкова фра́кція;  
г-ная экзи́на грубоула́мкова екзи́на;  
г-ные отложе́ния грубоула́мкові ві́дклади 

грубоперфори́рованный грубоперфо-
ро́ваний; г-ная ра́ковина грубоперфо-
ро́вана черепа́шка (му́шля, ско́йка) 

грубопесча́нистый грубопіскува́тий, 
грубопіща́нистий; г-тая ра́ковина грубо-
піскува́та (грубопіща́ниста) черепа́шка 
(му́шля, ско́йка) 

грубопо́ристый грубопо́ристий 
грубопятни́стый грубоплями́стий; г-тая 

руда́ грубоплями́ста руда́ 
груборебри́стый груборебри́стий 
грубоскла́дчатый грубоскладча́стий 
гру́бый гру́бий; г-бая ла́ва гру́ба ла́ва; 

г-бая про́ба гру́ба про́ба; г-бое шлифо-
ва́ние гру́бе шліфува́ння; г-бые нано́сы 
гру́бі нано́си; г-бые оса́дки гру́бі о́сади; 
г. известня́к гру́бий вапня́к; г. ил гру́бий 
мул (наму́л); г. материа́л гру́бий 
(ула́мковий) матеріа́л; г. флиш гру́бий фліш 

гру́да ку́па, -пи 
грудно́й грудни́й; г. гре́бень грудни́й 

гре́бінь; г. плавни́к грудни́й плаве́ць 
(плавни́к); г. сомми́т грудни́й сомі́т 

груз ванта́ж, -жу́, т. -же́м; генера́льный г. 
генера́льний ванта́ж; г. для градуиро́вки 
ванта́ж для градуюва́ння; г. для этало-
ни́рования ванта́ж для еталонува́ння 

грузовмести́тельность вантажомі́сткість,  
-кості, т. -кістю 

грузово́й ванта́жний; г-вая ма́рка ванта́жна 
ма́рка; г. манифе́ст ванта́жний маніфе́ст 

грузозахва́т вантажозахва́т, -ту 
грузонапряжённость вантажона-

пру́женість, -ності, т. -ністю 
грузооборо́т вантажоо́біг, -гу 
грузоперерабо́тка вантажопереро́бка,  

-ки, д. и п. -бці, р. мн. -бок 
грузоподъёмник вантажопідйо́мник, -ка 
грузопото́к вантажопоті́к, -то́ку; ка-

рье́рный г. кар'є́рний вантажопоті́к 
грунт ґрунт, -ту; боло́тистый г. бо-

ло́тистий (заболо́чений) ґрунт; вла́жный г. 
воло́гий ґрунт; водоно́сный г. водоно́сний 
ґрунт; гли́нисто-песча́ный г. гли́нисто-
піща́ний (гли́нясто-піща́ний) ґрунт; 
гли́нистый г. гли́нистий (гли́нястий) 
ґрунт; гравели́стый г. гравели́стий ґрунт; 
есте́ственный г. приро́дний ґрунт; за-
щищённый г. захи́щений ґрунт; извест-
ко́вый г. вапни́стий ґрунт; и́листый г. 
му́листий (мулки́й, наму́листий) ґрунт; 
лёссови́дный г. лесоподі́бний ґрунт; 
ме́ргельный г. ме́ргельний ґрунт; мёрз-
лый г. ме́рзлий ґрунт; мя́гкий г. м'яки́й 
ґрунт; наливно́й г. наливни́й ґрунт; на-
но́сный г. наносни́й (наме́тений, наві́яний, 
намивни́й, наму́лений) ґрунт; насы́щен-
ный г. наси́чений ґрунт; незащищённый г. 
незахи́щений ґрунт; неро́вный г. нері́вний 
ґрунт; несвя́зный г. незв'я́зний ґрунт; 
откры́тый г. відкри́тий ґрунт; пло́тный г. 
щі́льний (густи́й) ґрунт; полуска́льный г. 
напівскельови́й (напівске́льний) ґрунт; 
проница́емый г. проникни́й ґрунт; раз-
мы́тый г. розми́тий ґрунт; разру́шенный г. 
зруйно́ваний ґрунт; разрыхлённый г. 
розпу́шений (підпу́шений) ґрунт; раку́-
шечный г. черепа́шковий ґрунт; ры́хлый г. 
пухки́й ґрунт; свя́зный г. зв'я́зний ґрунт; 
ска́льный г. скельови́й (ске́льний) ґрунт; 
скеле́тный г. скеле́тний ґрунт; сла́бый г. 
слабки́й ґрунт; слои́стый г. шарува́тий 
ґрунт; структу́рный г. структу́рний ґрунт; 
сыпу́чий г. сипки́й (сипу́чий) ґрунт; 
та́лый г. розта́лий (та́лий) ґрунт; техно-
ге́нный г. техноге́нний ґрунт; то́нкий г. 
тонки́й ґрунт; торфяно́й г. торф'яни́й 
ґрунт; узо́рчатый г. узо́рчастий 
(узо́ристий) ґрунт; хрящева́тый г. хрящу-
ва́тий ґрунт 

грунтове́дение ґрунтозна́вство 
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грунтово́й ґрунтови́й; г-ва́я вода́ ґрун-
това́ вода́; г-ва́я жи́ла ґрунтова́ жи́ла;  
г-ва́я ка́рта ґрунтова́ ка́рта (ма́па); г-ва́я 
лави́на ґрунтова́ лави́на; г-ва́я ма́сса ґрун-
това́ ма́са; г-ва́я труба́ ґрунтова́ труба́;  
г-вы́е нано́сы ґрунтові́ нано́си; г. водоём 
ґрунтове́ водо́ймище (ґрунтова́ водо́йма); 
г. водоразде́л ґрунтови́й вододі́л; г. ко-
ло́дец ґрунтови́й коло́дязь; г. лёд ґрунто-
ви́й лід; г. материа́л ґрунтови́й матеріа́л; 
г. пото́к ґрунтови́й поті́к; г. рассо́л ґрун-
тови́й розсі́л; г. раство́р ґрунтови́й ро́зчин 

грунтоно́с ґрунтоні́с, -но́су 
гру́ппа гру́па, -пи; агностозо́йская г. 

агностозо́йська гру́па; азо́йская гру́ппа 
азо́йська гру́па; акробатоли́товая г. мес-
торожде́ний акробатолі́това гру́па ро-
до́вищ; альго́нская г. альго́нська гру́па; 
архе́йская г. архе́йська гру́па; архистра-
тиграфи́ческая г. архістратиграфі́чна 
гру́па; бона́нцевая г. бона́нцева гру́па; 
видова́я г. видова́ гру́па; волы́нская г. 
воли́нська гру́па; гидрокси́льная г. гідро-
кси́льна гру́па; гипобатоли́товая г. мес-
торожде́ний гіпобатолі́това гру́па ро-
до́вищ; голофилети́ческая г. голофіле-
ти́чна гру́па; г. ви́дов гру́па ви́дів; г. волн 
гру́па хвиль; г. вулка́нов гру́па вулка́нів; 
г. геофизи́ческих ме́тодов гру́па геофі-
зи́чних ме́тодів; г. геохими́ческих ме́тодов 
гру́па геохімі́чних ме́тодів; г. да́ек гру́па 
да́йок; г. да́нных гру́па да́них; г. ис-
то́чников гру́па джере́л; г. коло́дцев 
гру́па коло́дязів; г. миксти́та гру́па мікс-
ти́ту; г. минера́лов гру́па мінера́лів; 
г. монта́на гру́па монта́на; г. наблюде́ний 
гру́па спостере́жень; г. пласти́нок гру́па 
пласти́нок; г. пласто́в гру́па пласті́в (ша-
рі́в); г. показа́телей гру́па показникі́в; 
г. поро́д гру́па порі́д; г. сбро́сов гру́па 
ски́дів; г. сейсмоприёмников гру́па сейс-
моприймачі́в; г. симме́три́и гру́па симет-
рі́ї; г. сква́жин гру́па свердлови́н; г. сол-
нцестоя́ния гру́па сонцестоя́ння; г. у́гля́ 
гру́па ву́гі́лля; днепро́вская г. дніпро́вська 
гру́па; драви́дская г. драві́дська гру́па; 
исхо́дная г. вихідна́ (початко́ва) гру́па; 
кайнозо́йская г. кайнозо́йська гру́па; кор-
нева́я г. корене́ва гру́па; криптобато-
ли́товая г. криптобатолі́това гру́па; моно-
ти́пная г. моноти́пна гру́па; неодно-
ро́дная г. неоднорі́дна гру́па; одноро́дная г. 
однорі́дна гру́па; ортостратиграфи́че-

ская г. ортостратиграфіч́на гру́па; основ-
на́я г. основна́ гру́па; палеозо́йская г. 
палеозо́йська гру́па; парастратигра-
фи́ческая г. парастратиграфіч́на гру́па; 
пе́нистая г. пі́нява (пі́ниста) гру́па; пере-
хо́дная г. перехідна́ гру́па; пло́ская г. 
пло́ска гру́па; поле́сская г. полі́ська 
гру́па; полифилети́ческая г. поліфіле-
ти́чна гру́па; поля́рная г. поля́рна гру́па; 
поря́дковая г. порядко́ва гру́па; про-
стра́нственная г. просторо́ва гру́па; про-
терозо́йская г. протерозо́йська гру́па; 
пура́нская г. пура́нська гру́па; равно-
де́нственная г. рівноде́нна гру́па; редко-
земе́льная г. рідкісноземе́льна гру́па; ри-
фе́йская г. рифе́йська гру́па; родова́я г. 
родова́ гру́па; ро́дственная г. спорі́днена 
гру́па; саксага́нская г. саксага́нська 
гру́па; семе́йная г. сіме́йна гру́па; сест-
ри́нская г. сестри́нська гру́па; се́тчатая г. 
сітча́ста (сітча́та) гру́па; сиботакси́ческие 
г-пы в ма́гме сиботакси́чні гру́пи в ма́гмі; 
таксонометри́ческая г. таксонометри́чна 
гру́па; технологи́ческая г. у́гле́й техноло-
гі́чна гру́па ву́гі́лля; типова́я г. типова́ 
гру́па; то́чечная г. точко́ва́ гру́па; 
то́чечная г. симме́три́и точко́ва́ гру́па 
симетрі́ї; трансляцио́нная г. трансля-
ці́йна гру́па; фёдоровские г-пы  
симме́три́и фе́дорівські гру́пи симетрі́ї; 
це́риевая г. це́рієва гру́па; щелочна́я г. 
лу́жна гру́па; эквидиста́нтная г. еквідис-
та́нтна гру́па; эмбатоли́товая г. место-
рожде́ний ембатолі́това гру́па родо́вищ; 
эндобатоли́товая г. месторожде́ний ен-
добатолі́това гру́па родо́вищ; эозо́йская г. 
еозо́йська гру́па; эпибатоли́товая г. мес-
торожде́ний епібатолі́това гру́па родо́вищ 

группирова́ние групува́ння 
группиро́вка 1. (действие) групува́ння; 
2. (группа) угрупо́вання; тека́льная г. 

тека́льне угрупо́вання 
группово́й групови́й; г-ва́я изме́нчивость 

групова́ мінли́вість; г. исто́чник групове́ 
джерело́; г. ко́нус групови́й ко́нус; г. наря́д 
групови́й наря́д; г. силика́т групови́й силі-
ка́т; г. соста́в групови́й склад 

грушанко́вые сущ., мн. груша́нкові, -вих 
грушеве́цкий грушеве́цький; г-кие слои́ 

грушеве́цькі шари́  
грушеви́дный, грушеобра́зный груше-

поді́бний 
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груше́вский груше́вський; г-кая сви́та 
груше́вська сві́та 

грэбеи́т гребеї́т, -ту 
грэеми́т греємі́т, -ту 
грэй грей, гре́я 
грэми́т гремі́т, -ту 
грэхеми́т грехемі́т, -ту 
грюнери́т грюнери́т, -ту 
грюнлинги́т грюнлінгі́т, -ту 
грюнште́йн грюнште́йн, -ну 
гряда́ па́смо, -ма, р. мн. -сом; барха́нная г. 

барха́нне па́смо; бэ́ровская г. бе́рівське 
па́смо; го́рная г. гірське́ па́смо; изокли-
на́льная г. ізокліна́льне па́смо; ка́менная г. 
кам'яне́ (камін́не) па́смо; концентри́че-
ская г. концентри́чне па́смо; ла́вовая г. 
ла́вове па́смо; моноклина́льная г. моно-
кліна́льне па́смо; море́нная г. море́нне 
па́смо; песча́ная г. піща́не па́смо; 
то́лтровая г. то́втрове па́смо; холми́стая г. 
горбкува́те (горби́сте) па́смо 

грядово́й па́смовий; г. релье́ф па́смовий 
рельє́ф; г-вы́е пески́ па́смові піски́ 

грязево́й грязьови́й; вулкани́ческий г. 
пото́к вулкані́чний грязьови́й поті́к; г-ва́я 
ла́ва грязьова́ ла́ва; г-ва́я со́пка грязьова́ 
со́пка; г-во́е минера́льное о́зеро грязьове́ 
мінера́льне о́зеро; г-во́е по́ле Земли́ гря-
зьове́ по́ле Землі́; г. вулка́н грязьови́й 
вулка́н; г. ге́йзер грязьови́й ге́йзер; г. ис-
то́чник грязьове́ джерело́; г. ключ грязьо-
ве́ джерело́; г. ко́нус грязьови́й ко́нус; 
г. котёл грязьови́й каза́н (коте́л); г. пото́к 
грязьови́й поті́к; г. проры́в грязьови́й 
прори́в; г. слой грязьови́й шар; г. торф 
грязьови́й торф; г. фонта́н грязьови́й фон-
та́н; г. ша́рик грязьова́ ку́лька 

гря́зный брудни́й; г. слой брудни́й шар  
грязь грязь, -зі, т. -ззю; бурова́я г. бу-

рова́ грязь; вулкани́ческая г. вулкані́чна 
грязь; минера́льная г. мінера́льна грязь; 
парафи́новая г. парафі́нова грязь; при-
ро́дная г. приро́дна грязь; со́почная г. 
со́пкова грязь; то́нкая г. тонка́ грязь 

гуанабаки́т гуанабакі́т, -ту 
гуанапи́т гуанапі́т, -ту 
гуанахуати́т гуанахуати́т, -ту 
гуанглини́т гуанглині́т, -ту 
гуанинди́н гуанінди́н, -ну 
гуани́т гуані́т, -ту 
гуа́но гуа́но (нескл.) 
гуанозооге́нный гуанозооге́нний; г-ная 

фа́ция гуанозооге́нна фа́ція 

гуаноли́т гуанолі́т, -ту 
гуантахайяи́т гуантахайяі́т, -ту 
гуарини́т гуарині́т, -ту 
губа́ 1. (залив) губа́, -би́; карманооб-

ра́зная г. кишенеподі́бна (карманопо-
ді́бна) губа́; прибре́жная г. узбере́жна 
(прибере́жна) губа́; 

2. губа́, -би́; ве́рхняя г. ве́рхня губа́; 
вну́тренняя г. ра́ковины вну́трішня губа́ 
черепа́шки (му́шлі, ско́йки); высту-
па́ющая г. виступна́ губа́; нару́жная г. 
зо́внішня губа́; ни́жняя г. ни́жня губа́; 
отворо́ченная г. відхи́лена (відве́рнута) 
губа; сто́лбиковая г. сто́впчикова губа́ 

гу́бка (в разных значениях) гу́бка, -ки, д. 
и п. -бці, р. мн. -бок; бесскеле́тная г. без-
скеле́тна гу́бка; ветвисторогова́я г. гілля-
сторогова́ (гілчасторогова́) гу́бка; го́рная г. 
гірська́ гу́бка; диктиорогова́я г. диктіоро-
гова́ гу́бка; древе́сная г. деревна́ гу́бка; 
известко́вая г. вапни́ста гу́бка; каме-
ни́стая г. кам'яни́ста (каменя́ста, каме-
ни́ста) гу́бка; кремнерогова́я г. кремнеро-
гова́ гу́бка; литисти́дная г. літисти́дна 
гу́бка; одноо́сная г. однові́сна (одноосьо-
ва́) гу́бка; рогова́я г. рогова́ гу́бка; свер-
ля́щая г. свердлува́льна гу́бка; стек-
ля́нная г. скляна́ гу́бка; трёхо́сная г. три-
ві́сна (трьохосьова́) гу́бка; четырёхо́сная г. 
чотириві́сна (чотирьохосьова́) гу́бка; шес-
тилучева́я г. шестипромене́ва гу́бка 

гу́бковый гу́бковий; г-вые слои́ гу́бкові 
шари́  

губови́дный губоподіб́ний 
губоно́гий губоно́гий 
губоро́тый губоро́тий; г-тая мша́нка 

губоро́та мохова́тка 
губоцве́тные сущ., мн. губоцві́ті, -тих 
гу́бчатость гу́бчастість, -тості, т. -тістю, 

гу́бчатість, -тості, т. -тістю 
гу́бчато-я́щичный гу́бчасто-я́щиковий, 

гу́бчато-я́щиковий; г.-я́-ная тексту́ра гу́б-
часто-я́щикова (гу́бчато-я́щикова) тексту́ра 

гу́бчатый гу́бчастий, гу́бчатий; г-тая 
пла́тина гу́бчаста (гу́бчата) пла́тина; г-тая 
структу́ра гу́бчаста (гу́бчата) структу́ра;  
г-тая тексту́ра гу́бчаста (гу́бчата) тексту́ра; 
г-тое желе́зо гу́бчасте (гу́бчате) залі́зо; г-тое 
зо́лото гу́бчасте (гу́бчате) зо́лото; г. гемати́т 
гу́бчастий (гу́бчатий) гемати́т; г. лимони́т 
гу́бчастий (гу́бчатий) лімоні́т; г. палла́дий 
гу́бчастий (гу́бчатий) пала́дій; г. свине́ц 
гу́бчастий (гу́бчатий) свине́ць 
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гувернери́т гувернери́т, -ту 
гуджи́р гуджи́р, -ру 
гудзони́т гудзоні́т, -ту 
гудлейти́т гудлейти́т, -ту 
гудмунди́т гудмунди́т, -ту 
гудро́н гудро́н, -ну; ки́слый г. ки́слий 

гудро́н; ма́сляный г. ма́сляний гудро́н 
гудро́нный гудро́нний; г. песо́к гуд-

ро́нний пісо́к 
гуйаквилли́т гуйаквілі́т, -ту 
гулли́т гулі́т, -ту 
гулси́т гулси́т, -ту 
гума́тный гума́тний; г-ные реаге́нты 

гума́тні реаге́нти 
гума́ты мн. гума́ти, -тів 
гумбеи́т гумбеї́т, -ту 
гумбеи́товый гумбеї́товий; г-вая фор-

ма́ция гумбеї́това форма́ція 
гу́мбо гу́мбо (нескл.) 
гумбольди́т гумбольди́т, -ту 
гумботи́л гумботи́л, -лу 
гумботила́й гумботила́й, -ла́ю 
гумбри́н гумбри́н, -ну 
гуми́дно-глеева́тый гумі́дно-ґлеюва́тий; 

г.-г-тая по́чва гумі́дно-ґлеюва́тий ґрунт 
гуми́дность гумі́дність, -ності, т. -ністю 
гуми́дный гумі́дний; г-ная зо́на гумі́дна 

зо́на; г. кли́мат гумі́дний клі́мат 
гуми́н гумі́н, -ну 
гуминиза́ция гумініза́ція, -ції 
гумини́т гуміні́т, -ту 
гуминифика́ция гумініфіка́ція, -ції 
гуми́новый гумі́новий; г-вая кислота́ 

гумі́нова кислота́; г-вое вещество́ гу-
мі́нова речовина́; г. у́голь гумі́нове 
ву́гі́лля; г. торф гумі́новий торф 

гуми́нно-и́листый гумі́нно-му́листий; 
г.-и́-тое о́зеро гумі́нно-му́листе о́зеро 

гуми́т гумі́т, -ту 
гуми́товый гумі́товий; г. у́голь гумі́тове 

ву́гі́лля 
гуми́то-сапропели́т гумі́то-сапропелі́т, -ту 
гумифика́ция гуміфіка́ція, -ції 
гумифици́рованный гуміфіко́ваний; 

г. водоём гуміфіко́ване водо́ймище (гумі-
фіко́вана водо́йма) 

гуммигу́т гумігу́т, -ту 
гумми́т гумі́т, -ту; поло́счатый г. сму-

га́стий (смужкува́тий) гумі́т 
гумовитрини́т гумовітрині́т, -ту 
гумоджели́т гумоджелі́т, -ту 
гумоди́т гумоди́т, -ту 

гумодури́т гумодури́т, -ту 
гумози́т гумози́т, -ту 
гумоли́т гумолі́т, -ту 
гумоли́товый гумолі́товий; г. у́голь гу-

молі́тове ву́гі́лля 
гумониграти́т гумоніграти́т, -ту 
гумопе́ль гумопе́ль, -лю, т. -лем 
гумули́товый гумулі́товий; г. ряд гуму-

лі́товий ряд 
гу́мус гу́мус, -су; морско́й г. морськи́й 

гу́мус; отлага́ющийся г. відклада́льний 
гу́мус; по́чвенный г. ґрунтови́й гу́мус 

гу́мусовый гу́мусовий; г. у́голь гу́му-
сове ву́гі́лля; г-вая кислота́ гу́мусова кис-
лота́; г-вая по́чва гу́мусовий ґрунт; г-вое 
вещество́ гу́мусова речовина́; г. горизо́нт 
гу́мусовий горизо́нт 

гу́мусо-пропе́левый гу́мусо-пропе́левий; 
г.-п. ряд гу́мусо-пропе́левий ряд 

гу́мусо-сапропе́левый гу́мусо-сапропе́ле-
вий; г.-с. у́голь гу́мусо-сапропе́леве ву́гі́лля 

гунгарри́т гунгари́т, -ту 
гуннисони́т гунісоні́т, -ту 
гунтили́т гунтилі́т, -ту 
гунти́т гунти́т, -ту 
гургофиа́н гургофіа́н, -ну 
гургофи́т гургофі́т, -ту 
гуреи́т гуреї́т, -ту 
гури́йский гурі́йський; г-кие слои́ гу-

рі́йські шари́  
гуро́н гуро́н, -ну 
гуро́нский гуро́нський; г-кая скла́дча-

тость гуро́нська складча́стість; г. отде́л 
гуро́нський ві́дділ; г-кое оледене́ние гу-
ро́нське зледені́ння (заледені́ння) 

гусебюи́т гусебюї́т, -ту 
гуси́хинский гуси́хінський; г-кая сви́та 

гуси́хінська сві́та 
гусня́нский гусня́нський; г-кие слои́ 

гусня́нські шари́  
гуссаки́т гусакі́т, -ту 
густави́т густаві́т, -ту 
густозерни́стый густозерни́стий 
густо́й густи́й; г-то́е жилкова́ние густе́ 

жилкува́ння 
густоребри́стый густоребри́стий 
густота́ густота́, -ти́, (жидкого вещества – 

ещё) кру́тість, -тості, т. -тістю; г. наблю-
де́ний густота́ спостере́жень; г. опо́рной 
се́ти густота́ опо́рної мере́жі (сі́тки); г. раст-
во́ра кру́тість ро́зчину; г. речно́й се́ти гус-
тота́ річково́ї мере́жі (сі́тки) 
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гуся́тинский гуся́тинський; г-кие слои́ 
гуся́тинські шари́  

гутермани́т гутермані́т, -ту 
гу́тинский гу́тинський; г-кая сви́та 

гу́тинська сві́та 
гутчинсони́т гутчинсоні́т, -ту 
гуща́нский гуща́нський; г-кая сви́та 

гуща́нська сві́та 
гьелми́т г'єлмі́т, -ту 
гьюэтти́т г'юети́т, -ту 
гюа́нский гюа́нський; г. век гюа́нський вік 
гюбнери́т гюбнери́т, -ту 
гюгели́т гюгелі́т, -ту 
гюгиаи́т гюгіаї́т, -ту 

гюлехи́т гюлехі́т, -ту 
гюмбели́т гюмбелі́т, -ту 
гюнц гюнц, -цу 
гюнц-ми́ндельский гюнц-мі́ндельський; 

г.-м-кое межледнико́вье гюнц-мі́ндель-
ське міжльодовикі́в'я 

гю́нцский гю́нцький; г-кое оледене́ние 
гю́нцьке зледені́ння (заледені́ння) 

гюрга́нский гюрга́нський; г-кая сви́та 
гюрга́нська сві́та 

гюроли́т гюролі́т, -ту 
гяуртапи́нский гяуртапи́нський; г-кая 

сви́та гяуртапи́нська сві́та 

 
 

Д 
 
даваини́т даваїні́т, -ту 
давери́т давери́т, -ту 
давиди́т давіди́т, -ту 
давизи́т давізи́т, -ту 
дави́н даві́н, -ну 
давини́т давіні́т, -ту 
дави́т даві́т, -ту 
давле́ние тиск, -ку; анома́льное (ано-

мали́йное) пластово́е д. анома́льний 
(аномалі́йний) пластови́й (шарови́й) тиск; 
атмосфе́рное д. атмосфе́рний тиск; боко-
во́е д. бічни́й (бокови́й) тиск; внутрипла-
стово́е д. внутрішньопластови́й (внутріш-
ньошарови́й) тиск; га́зовое д. га́зовий 
тиск; геостати́ческое д. геостати́чний 
тиск; гидрогеодинами́ческое д. гідрогео-
динамі́чний тиск; гидродинами́ческое д. 
гідродинамі́чний тиск; гидростати́ческое д. 
гідростати́чний тиск; го́рное д. гірськи́й 
тиск; го́рное д. в капита́льных и подго-
тови́тельных вы́работках гірськи́й тиск 
у капіта́льних та підгото́вчих ви́робках; 
го́рное д. в ненару́шенном (нетро́нутом) 
масси́ве гірськи́й тиск у непору́шеному 
(неза́йманому) маси́ві; го́рное д. в очист-
ны́х вы́работках гірськи́й тиск в очисни́х 
ви́робках; го́рное д. в цели́ках гірськи́й 
тиск у цілика́х; д. гру́нта тиск ґру́нту; 
д. на забо́й тиск на ви́бій (забі́й); д. на 
опо́ру тиск на опо́ру; д. на основа́ние 
тиск на осно́ву; д. насыще́ния тиск на-
си́чення; де́йствующее д. ді́ючий тиск; 

диссоциацио́нное д. дисоціаці́йний тиск; 
забо́йное д. ви́бійний (забі́йний) тиск; 
звуково́е д. звукови́й тиск; избы́точное д. 
надмі́рний тиск; капилля́рное д. капі-
ля́рний тиск; кристаллизацио́нное д. 
кристалізаці́йний тиск; крити́ческое д. 
крити́чний тиск; литостати́ческое д. літо-
стати́чний тиск; манометри́ческое д. ма-
нометри́чний тиск; нача́льное д. почат-
ко́вий тиск; неориенти́рованное д. неорі-
єнто́ваний тиск; неравноме́рное д. нерів-
номі́рний тиск; неустанови́вшееся д. не-
ста́лий (неуста́лений) тиск; обруша́ющее д. 
обва́лювальний тиск; ограни́чивающее д. 
обме́жувальний тиск; опо́рное д. опо́рний 
тиск; ориенти́рованное д. орієнто́ваний 
тиск; осмоти́ческое д. осмоти́чний тиск; 
парциа́льное д. парціа́льний тиск; плас-
тово́е д. пластови́й (шарови́й) тиск; 
по́ровое д. по́ровий тиск; преде́льное д. 
грани́чний тиск; сжима́ющее д. стис-
ка́льний (сти́скувальний) тиск; средне-
взве́шенное д. середньозва́жений тиск; 
стати́ческое д. стати́чний тиск; уде́льное д. 
пито́мий тиск; у́стьевое (устьево́е) д. 
устєви́й тиск; фильтрацио́нное д. фільт-
раці́йний тиск 

да́вленный ти́снений, ти́снутий; 
д. кварц ти́снений (ти́снутий) кварц 

давсони́т давсоні́т, -ту 
давы́довский дави́дівський; д-кая под-

сви́та дави́дівська підсві́та 
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давэни́т давені́т, -ту 
дагами́т дагамі́т, -ту 
дагеста́нский дагеста́нський; д-кие слои́ 

дагеста́нські шари́; д. я́рус дагеста́нський 
я́рус 

дазикла́диевый дазикла́дієвий; д-вые 
во́доросли дазикла́дієві во́дорості 

да́йка да́йка, -ки, д. и п. -йці, р. мн. -йок; 
аркови́дная (аркообра́зная) д. аркопо-
ді́бна да́йка; аши́стовая (асхи́стовая) д. 
аши́стова (асхі́стова) да́йка; база́льтовая д. 
база́льтова да́йка; гипомагмати́ческая д. 
гіпомагмати́чна да́йка; д. замеще́ния 
да́йка замі́щення; д. заполне́ния да́йка 
запо́внення (запо́внювання); д. тече́ния 
да́йка течії́; д. флюидиза́ции да́йка флюї-
диза́ції; диасхи́товая д. діасхі́това да́йка; 
дифференци́рованная д. диференці-
йо́вана да́йка; жи́льная д. жи́льна да́йка; 
интрамагмати́ческая д. інтрамагмати́чна 
да́йка; инъекцио́нная д. ін'єкці́йна да́йка; 
класти́ческая д. класти́чна да́йка; клас-
тоге́нная д. кластоге́нна да́йка; кольце-
ва́я д. кільце́ва да́йка; кони́ческая д. ко-
ні́чна да́йка; кругообра́зная д. колопо-
ді́бна да́йка; лучева́я д. промене́ва да́йка; 
многокра́тная д. багаторазо́ва (багато-
кра́тна) да́йка; мно́жественная д. мно-
жи́нна да́йка; обло́мочная д. ула́мкова 
да́йка; одноро́дная д. однорід́на да́йка; 
оса́дочная д. осадо́ва да́йка; перимагма-
ти́ческая д. перимагмати́чна да́йка; пес-
ча́ная д. піща́на да́йка; пита́ющая д. жи-
ви́льна да́йка; плитови́дная (плитооб-
ра́зная) д. плитоподі́бна да́йка; плуто-
ни́ческая д. плутоні́чна да́йка; побо́чная д. 
побі́чна да́йка; подводя́щая д. підвідна́ 
да́йка; по́лая д. порожни́ста да́йка; по-
сле́довательная д. послідо́вна да́йка;  
постинтрузи́вная д. постінтрузи́вна да́йка; 
проста́я д. про́ста́ да́йка; радиа́льная д. 
радіа́льна да́йка; расходя́щаяся д. розхід-
на́ (розбіж́на) да́йка; расщеплённая д. 
розще́плена да́йка; рели́ктовая д. ре-
лі́ктова да́йка; ро́дственная д. спорі́днена 
да́йка; сдво́енная д. здво́єна да́йка; се-
ку́щая д. січна́ да́йка; сери́йная д. сері́йна 
да́йка; сининтрузи́вная д. синінтрузи́вна 
да́йка; сопряжённая д. сполу́чена 
(з'є́днана) да́йка; составна́я д. складова́ 
да́йка; спа́янная д. спа́яна да́йка; субвул-
кани́ческая д. субвулкані́чна да́йка; 

субэффузи́вная д. субефузи́вна да́йка; 
сходя́щаяся д. збі́жна да́йка; турбу-
ле́нтная д. турбуле́нтна да́йка; экспло-
зи́вная д. експлози́вна да́йка 

дайки́йский дайкі́йський; д. я́рус дай-
кі́йський я́рус 

дайки́т дайкі́т, -ту 
да́йковый да́йковий; д-вая поро́да 

да́йкова поро́да 
дакиарди́т дакіарди́т, -ту 
даки́йский дакі́йський; д. я́рус да-

кі́йський я́рус 
дактиле́тры мн. дактиле́три, -рів 
дактилиоте́ка дактиліоте́ка, -ки, д. и п. 

-те́ці, р. мн. -те́к 
дактили́товый дактилі́товий; д-вая 

структу́ра дактилі́това структу́ра 
дактилозоое́ция дактилозоое́ція, -ції 
дактилозоо́ид дактилозоо́їд, -да 
дактилоко́н дактилоко́н, -на 
дактилопо́ра дактилопо́ра, -ри 
дактилостиа́ль дактилостіа́ль, -лю, т. -лем 
дактилоти́пный дактилоти́пний; д-ная 

структу́ра дактилоти́пна структу́ра 
дактилофо́р дактилофо́р, -ра 
дактоли́т дактолі́т, -ту 
дали́т далі́т, -ту 
далмане́лловый далмане́ловий; д. тип 

далмане́ловий тип 
дальмациани́т дальмаціані́т, -ту 
дальноме́р далекомі́р, -ра 
дальноме́рный далекомір́ний; д-ная 

съёмка далекомі́рне зніма́ння (далеко-
мі́рна зйо́мка) 

дама́н дама́н, -ну 
дама́нский дама́нський; д-кие слои́ да-

ма́нські шари́  
да́мба да́мба, -би; берегова́я д. берегова́ 

да́мба; есте́ственная д. приро́дна да́мба; 
огради́тельная д. захисна́ да́мба 

да́мпинг да́мпінг, -га 
дамури́т дамури́т, -ту 
дамуритиза́ция дамуритиза́ція, -ції 
данаи́т данаї́т, -ту 
данали́т даналі́т, -ту 
данапри́йский данапрі́йський; д-кая 

сви́та данапрі́йська сві́та 
данбури́т данбури́т, -ту 
дандаси́т дандаси́т, -ту 
данигляциа́л данігляціа́л, -лу 
данигляциа́льный данігляціа́льний;  

д-ная ста́дия данігляціа́льна ста́дія 
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дани́ловский дани́лівський; д-кая сви́та 
дани́лівська сві́та 

да́нково-лебедя́нский да́нково-
лебедя́нський; д.-л-кие слои́ да́нково-
лебедя́нські шари́ 

даннемоори́т данемоори́т, -ту 
да́нные сущ., мн. да́ні, -них; возрастны́е д. 

вікові́ да́ні; входны́е д. вхідні́ да́ні; выход-
ны́е д. вихідні ́да́ні; д. буровы́х журна́лов 
да́ні бурови́х журна́лів; д. наблюде́ний 
да́ні спостере́жень; лаборато́рные д. лабо-
рато́рні да́ні; полевы́е д. польові́ да́ні; 
предвари́тельные д. попере́дні да́ні; сейс-
мологи́ческие д. сейсмологі́чні да́ні;  
скаля́рные д. скаля́рні да́ні; соматоло-
ги́ческие д. соматологіч́ні да́ні; 
табли́чные д. да́ні табли́ць; цифровы́е д. 
цифрові́ да́ні 

да́нный да́ний; д-ная величина́ да́на ве-
личина́ 

дануби́т данубі́т, -ту 
даомани́т даомані́т, -ту 
дараба́нский дараба́нський; д-кая сви́та 

дараба́нська сві́та 
дараниози́т дараніози́т, -ту 
дарапски́т дарапські́т, -ту 
да́раховский да́рахівський; д-кая сви́та 

да́рахівська сві́та 
дарвини́зм дарвіні́зм, -му 
дарвини́т дарвіні́т, -ту 
дарг дарг, -га 
дарлинги́т дарлінгі́т, -ту 
дарси́ дарсі ́(нескл.) 
дасбе́ргий дасбе́ргій, -гію 
дат дат, -ту 
дати́рованный дато́ваний; д. у́ровень 

дато́ваний рі́вень; д-ная пло́скость да-
то́вана площина́ 

дати́руемый дато́ваний 
датоли́т датолі́т, -ту 
да́тский да́тський; д. я́рус да́тський я́рус 
да́тско-мо́нсский да́тсько-мо́нський;  

д.-м-кая то́лща да́тсько-мо́нська то́вща 
даттони́т датоні́т, -ту 
дату́м дату́м, -му 
да́тчик да́тчик, -ка; д. напряже́ния 

да́тчик напру́ги; д. ориенти́рования 
да́тчик орієнтува́ння; д. устано́вки да́тчик 
устано́вки 

даты́хский дати́хський; д-кая сви́та да-
ти́хська сві́та 

даунве́ллинг даунве́лінг, -гу 

дауниали́т дауніалі́т, -ту 
да́унский да́унський; д-кое оледене́ние 

да́унське зледені́ння (заледені́ння) 
даунто́н даунто́н, -ну 
даунто́нский даунто́нський; д. я́рус  

даунто́нський я́рус 
даури́т даури́т, -ту 
даусони́т даусоні́т, -ту 
дафни́т дафні́т, -ту 
даци́т даци́т, -ту 
дацитоандези́т дацитоандези́т, -ту 
даци́товый даци́товий; д-вая ла́ва да-

ци́това ла́ва; д-вая пе́мза даци́това пе́мза; 
д. порфи́р даци́товий порфі́р; д. порфи-
ри́т даци́товий порфіри́т 

дацито́ид дацито́їд, -ду 
дацитолипари́т дацитоліпари́т, -ту 
дашкесани́т дашкесані́т, -ту 
дваждымаги́ческий двічімагі́чний;  

д-кие я́дра двічімагі́чні я́дра 
двенадцатигра́нный дванадцяти-

гра́нний; д-ная пирами́да дванадцяти-
гра́нна пірамі́да; д-ная при́зма дванадця-
тигра́нна при́зма 

дверь две́рі, -рей; вентиляцио́нная д. 
вентиляці́йні две́рі 

дви́гатель двигу́н, -на́; бензи́новый д. 
бензи́новий двигу́н; винтово́й забо́йный д. 
гвинтови́й ви́бійний (забі́йний) двигу́н; 
д. вну́треннего сгора́ния двигу́н вну́тріш-
нього згора́ння (згоря́ння); ди́зельный д. 
ди́зельний двигу́н; многофа́зный (много-
фа́зовый) асинхро́нный д. багатофа́зний 
асинхро́нний двигу́н; электри́ческий д. 
електри́чний двигу́н; я́дерный д. я́дерний 
двигу́н 

движе́ние рух, -ху, п. ру́сі; абсолю́тное д. 
абсолю́тний рух; акроороге́новое д. акро-
ороге́новий рух; безвихрево́е д. безвихро-
ви́й рух; беспоря́дочное д. безла́дний рух; 
бло́чное д. бло́ковий (бло́чний) рух; боко-
во́е д. бічни́й (бокови́й) рух; брадисейс-
ми́ческое д. брадисейсмі́чний рух; 
бро́уновское д. бро́унівський рух; веко-
во́е д. вікови́й рух; вертика́льное д. вер-
тика́льний рух; вихрево́е д. вихрови́й рух; 
водоворо́тное д. вирови́й рух; возвра́тное д. 
зворо́тний рух; волни́стое д. хвиля́стий рух; 
волнообра́зное д. хвилеподі́бний рух; вра-
ща́тельное д. оберта́льний рух; геократи́-
ческое д. геократи́чний рух; геологи́ческое д. 
геологі́чний рух; геострофи́ческое д.  
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геострофі́чний рух; гидрократи́ческое д. 
гідрократи́чний рух; глы́бовое д. 
бри́ловий (гли́бовий) рух; гравита-
цио́нное д. гравітаці́йний рух; д. га́за рух 
га́зу; д. дюн рух дюн; д. земно́й оси́ рух 
земно́ї о́сі; д. контине́нтов рух конти-
не́нтів; д. ле́дника рух льодовика́; д. льда 
рух льо́ду (кри́ги); д. материко́в рух ма-
терикі́в; д. подзе́мных вод рух підзе́мних 
вод; д. полюсо́в рух полюсі́в; д. по́чвы 
рух ґру́нту; д. проги́ба рух проги́ну; 
д. раствори́теля рух розчи́нника; 
д. составны́х часте́й рух складови́х час-
ти́н; диастрофи́ческое д. діастрофіч́ний 
рух; дифференциа́льное д. диферен-
ціа́льний рух; и́стинное д. ді́йсний 
(спра́вжній, і́стинний) рух; капилля́рное д. 
капіля́рний рух; колеба́тельное д. коли-
ва́льний рух; конвекти́вное д. конвек-
ти́вний рух; криволине́йное д. криволі-
ні́йний рух; кругово́е д. колови́й рух; 
круговраща́тельное д. кругооберта́льний 
(кругообі́жний) рух; ламина́рное д. ламі-
на́рний рух; межзерново́е д. міжзернови́й 
рух; микросейсми́ческое д. мікросейс-
мі́чний рух; наблюда́емое д. спосте-
ре́жуваний рух; наступа́тельное д. насту-
па́льний рух; неравноме́рное д. нерівно-
мі́рний рух; неустанови́вшееся д. не-
ста́лий (неуста́лений) рух; обра́тное д. 
зворо́тний рух; о́ползневое д. зсувни́й 
рух; орогени́ческое д. орогені́чний рух; 
отрица́тельное д. негати́вний рух; пере-
ме́нное д. змі́нний рух; позити́вное д. 
позити́вний рух; положи́тельное д. пози-
ти́вний рух; полунапо́рное д. жи́дкости 
напівнапі́рний рух рідини́; посту-
па́тельное д. поступа́льний рух; при-
ли́вно-отли́вные д-ния во́дной то́лщи 
припли́во-відли́вні ру́хи во́дної то́вщі; 
равноме́рное д. рівномір́ний рух; разли-
чи́мое д. розрі́знюваний рух; разрывно́е д. 
розривни́й рух; сго́нно-наго́нные д-ния 
во́дной то́лщи згі́нно-нагі́нні ру́хи во́дної 
то́вщі; сдвижно́е д. зсувни́й рух; складко-
образу́ющее д. складкоутво́рювальний 
рух; скла́дчатое д. складча́стий рух; 
скры́тое гравитацио́нное д. прихо́ваний 
гравітаці́йний рух; со́бственное д. вла́сний 
рух; совреме́нные тектони́ческие д-ния 
суча́сні тектоні́чні ру́хи; стру́йчатое д. 
струменя́стий (струмени́стий) рух; талассо-

крати́ческое д. таласократи́чний рух; 
тангенциа́льное д. тангенціа́льний рух; 
тектони́ческое д. тектоні́чний рух; транс-
ляцио́нное д. трансляці́йний рух; турбу-
ле́нтное д. турбуле́нтний рух; углово́е д. 
кутови́й рух; установи́вшееся д. воды́ 
уста́лений рух води́; целево́е д. цільови́й 
рух; части́чное д. частко́вий рух; эвста-
ти́ческое д. евстати́чний рух; эпейроге-
ни́ческое д. епейрогені́чний рух 

движо́к повзу́н, -на, повзуно́к, -нка́ 
дви́жущийся рухли́вий, рухо́мий, ходо-

ви́й; д-щаяся дю́на рухли́ва дю́на; д-щаяся 
фо́рма рухли́ва фо́рма; д. делю́вий рухо́мий 
(рухли́вий, ходови́й) делю́вій; д. контине́нт 
рухли́вий контине́нт; д. о́ползень рухо́мий 
(рухли́вий) зсув 

двиноза́вр двіноза́вр, -ра 
дви́нский дві́нський; д-кие слои́ 

дві́нські шари́  
двои́чно-десяти́чный дві́йко́во-десятко́-

вий; д.-д. код дві́йко́во -десятко́вий код 
двои́чный дві́йко́вий; д-ная регули-

ро́вка дві́йко́ве регулюва́ння; д-ная сис-
те́ма счисле́ния дві́йко́ва систе́ма чи́слен-
ня; д. код дві́йко́вий код; д. разря́д 
дві́йко́вий розря́д 

двойни́к двійни́к, -ка́; акли́новый 
(акли́нный) д. аклі́новий (аклі́нний) двій-
ни́к; альби́товый д. альбі́товий двійни́к; 
арагони́товый д. арагоні́товий двійни́к; 
ба́венский д. ба́венський двійни́к; бра-
зи́льский д. брази́льський двійни́к; геомет-
ри́ческий д. геометри́чний двійни́к; д. про-
никнове́ния двійни́к прони́кнення; д. про-
раста́ния двійни́к пророста́ння; д. сколь-
же́ния двійни́к ко́взання (ско́взання); д. соп-
рикоснове́ния двійни́к зі́ткнення (сти́ку); 
д. сраста́ния двійни́к зро́щення (зроста́ння); 
динамоге́нный д. динамоге́нний двійни́к; 
дополни́тельный д. додатко́вий двійни́к; 
дофине́йский д. дофіне́йський двійни́к; 
звёздчатый д. зірча́стий двійни́к; иксооб-
ра́зный д. іксоподі́бний двійни́к; карлс-
ба́дский д. карлсба́дський двійни́к; ко-
ле́нчатый д. колі́нчастий (колі́нчатий) 
двійни́к; комбини́рованный д. комбі-
но́ваний двійни́к; ко́мплексный д. 
ко́мплексний двійни́к; конта́ктовый (кон-
та́ктный) д. конта́ктовий (конта́ктний) 
двійни́к; крестообра́зный д. хрестопо-
ді́бний двійни́к; ло́жный д. неспра́вжній 
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двійни́к; манеба́хский д. манеба́хський 
двійни́к; микрокли́новый д. мікрок-
лі́новий двійни́к; мимети́ческий д. міме-
ти́чний двійни́к; многокра́тный д. бага-
торазо́вий (багатокра́тний) двійни́к; нор-
ма́льный д. норма́льний двійни́к; парал-
ле́льный д. парале́льний двійни́к; пери-
кли́новый д. периклі́новий двійни́к; по-
лисинтети́ческий д. полісинтети́чний 
двійни́к; просто́й д. про́сти́й двійни́к; сек-
тора́льный д. сектора́льний двійни́к; сим-
метри́ческий (симметри́чный) д. симет-
ри́чний двійни́к; сло́жный д. складни́й 
двійни́к; сме́жный д. сумі́жний двійни́к; 
трансляцио́нный д. трансляці́йний двій-
ни́к; цикли́чный д. циклі́чний двійни́к; 
четверно́й д. четверни́й двійни́к; шпи-
не́левый д. шпіне́левий двійни́к; эсте-
ре́льский д. естере́льський двійни́к; 
япо́нский д. япо́нський двійни́к 

двойникова́ние двійникува́ння; втори́ч-
ное д. втори́нне двійникува́ння; допол-
ни́тельное д. додатко́ве двійникува́ння; 
клинови́дное (клинообра́зное) д. клино-
поді́бне двійникува́ння; многокра́тное д. 
багаторазо́ве (багатокра́тне) двійни-
кува́ння; повто́рное д. повто́рне двійни-
кува́ння; полисинтети́ческое д. полісин-
тети́чне двійникува́ння 

двойнико́вый двійнико́вий; д-вая ось 
двійнико́ва вісь; д-вая пете́льчатая струк-
ту́ра двійнико́ва пете́льчаста структу́ра;  
д-вая пласти́нка двійнико́ва пласти́нка; 
д-вая пло́скость двійнико́ва площина́;  
д-вая решётка двійнико́ві ґра́ти; д-вая 
фо́рма релье́фа двійнико́ва фо́рма ре-
льє́фу; д-вая штрихо́вка двійнико́ва 
штрихо́вка; д-вое прораста́ние двійни-
ко́ве пророста́ння; д-вое скольже́ние 
двійнико́ве ко́взання (ско́взання); д-вое 
сраста́ние двійнико́ве зро́щення (зро-
ста́ння); д. альби́т двійнико́вий альбі́т; 
д. зако́н двійнико́вий зако́н; д. криста́лл 
двійнико́вий криста́л; д. сро́сток двійни-
ко́вий зро́сток; д. шов двійнико́вий шов; 
ко́мплексная д-вая ось ко́мплексна двій-
нико́ва вісь 

двойно́й подві́йний, (из двух однородных 
частей) двійча́стий, двійча́тий; д-на́я ан-
тиклина́ль подві́йна антикліна́ль; д-на́я 
боро́здка подві́йна борозе́нка; д-на́я вол-
на́ подві́йна хви́ля; д-на́я воро́нка по-

дві́йна воро́нка; д-на́я звезда́ подві́йна 
зі́рка; д-на́я кальде́ра подві́йна кальде́ра; 
д-на́я номенклату́ра подві́йна номенкла-
ту́ра; д-но́й окси́д подві́йний окси́д; д-на́я 
по́ра подві́йна по́ра; д-на́я соль подві́йна 
сіль; д-на́я соль серноки́слого желе́за 
подві́йна сіль сірчаноки́слого залі́за; д-на́я 
сте́нка подві́йна сті́нка; д-на́я цепь по-
дві́йне ко́ло; д-но́е лучепреломле́ние по-
дві́йне променезало́млення; д-но́е прело-
мле́ние подві́йне зало́млення; д-но́е све-
топреломле́ние подві́йне світлоза-
ло́млення; д-ны́е ли́нии подві́йні лі́нії; 
д. блок подві́йний блок; д. вулка́н по-
дві́йний вулка́н; д. вруб подві́йний вруб; 
д. ряд подві́йний ряд; д. спонди́лий по-
дві́йний спонди́лій; д. спонди́лиум по-
дві́йний спонди́ліум; эвтекти́ческая  
д-на́я то́чка евтекти́чна подві́йна то́чка 

дво́йственный двої́стий 
двор двір; околоство́льный д. при-

сто́вбурний (приство́льний) двір 
дво́рик дво́рик, -ка; д. у́стьица дво́рик 

про́диху; плеохрои́чный д. плеохрої́чний 
дво́рик 

двояково́гнутый двовгну́тий, дво-
ввіѓну́тий 

двояковы́пуклый двоопу́клий, двови́пук-
лий; д-лая ли́нза двоопу́кла (двови́пукла) 
лі́нза; д-лая ра́ковина двоопу́кла (дво-
ви́пукла) черепа́шка (му́шля, ско́йка) 

двоякоды́шащие, двуды́шащие сущ., 
мн. дводи́шні, -них 

двоякопе́ристые, дваждыпе́ристые 
сущ., мн. двопір'я́сті, -тих 

двоякопильча́тый двопилча́стий; д. край 
двопилча́стий край 

двоякопреломля́ющий, двупрелом-
ля́ющий двозало́млювальний, двозалом-
ний; д. криста́лл двозало́млювальний 
(двозало́мний) криста́л 

двуаперту́рный двоаперту́рний 
двувале́нтный, двухвале́нтный двова-

ле́нтний; д-ная медь двовале́нтна мідь;  
д-ное желе́зо двовале́нтне залі́зо; д-ное 
о́лово двовале́нтне о́лово 

двуверши́нный двоверши́нний 
двуветви́стый двогілля́стий, двогіл-

ча́стий, двогілкува́тий 
двугла́вый двоголо́вий; д-вое ребро́ 

двоголо́ве ребро́ 
двугло́точный двогло́ткови́й 
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двугра́нный двогра́нний; д. у́гол дво-
гра́нний кут 

двудо́льные сущ., мн. дводо́льні, -них 
двудо́мные сущ., мн. дводо́мні, -них 
двудо́мный дводо́мний; д-ное расте́ние 

дводо́мна росли́на 
двуду́жный дводу́жний 
двужа́берные сущ., мн. двозя́брові, -вих 
двужгу́тиковые сущ., мн. дводжгу́тикові,  

-вих 
двузу́бый двозу́бий 
двука́мерный двока́мерний; д-ная 

ра́ковина двока́мерна черепа́шка (му́шля, 
ско́йка) 

двуки́льный двокі́льний 
двуконе́чный двокінце́вий; д-ная кайла́ 

(д-ное кайло́) двокінце́ве ка́йло 
двукони́ческий двоконі́чний 
двукопы́тные сущ., мн. двокопи́тні, -них 
двукру́жный двокру́жний, двокругови́й; 

д. гонио́метр двокру́жний (двокругови́й) 
гоніо́метр 

двукры́лые сущ., мн. двокри́лі, -лих 
двули́стный дволи́стий 
двуло́пастный, двухло́пастный дволо-

пате́вий 
двумешо́чный двомішкови́й 
двуму́скульный двому́скульний; д-ная 

двуство́рка двому́скульна двосту́лка 
двуни́точный двониткови́й; д. подве́с 

двониткови́й підві́с 
двуотраже́ние двовідбиття́ 
двупарнорезцо́вые сущ., мн. двопарно-

різце́ві, -вих 
двупи́льчатый двопилча́стий; д. лист 

двопилча́стий лист 
двупироксе́н двопіроксе́н, -ну 
двупласти́нчатый двопласти́нчастий; 

д. лист двопласти́нчастий лист 
двуполубороздно́й двонапівборозе́нний 
двупо́люсный двопо́люсний; д-ное 

иссле́дование двопо́люсне дослі́дження 
двупояско́вые сущ., мн. двопояско́ві, -вих 
двупояско́вый двопояско́вий; д-вая 

ли́лия двопояско́ва лі́лія 
двупоясно́й двопоясни́й; д-но́е располо-

же́ние двопоясне́ розташува́ння (роз-
мі́щення) 

двупреломле́ние двозало́млення; высо́-
кое д. висо́ке двозало́млення; д. све́та 
двозало́млення сві́тла (подві́йне світлоза-
ло́млення); ни́зкое д. низьке́ двоза-

ло́млення; сре́днее д. сере́днє двоза-
ло́млення 

двупреломля́ющий двозало́млюваль-
ний; д. шпат двозало́млювальний шпат 

двуразде́льный дворозді́льний; д. ме-
шо́к дворозді́льний мішо́к 

двурезцо́вые сущ., мн. дворізце́ві, -вих 
двуро́тый дворо́тий 
двурыча́жный двова́жільний; д-ные 

крути́льные весы́ двова́жільна крути́льна 
вага́ 

двуря́дно-одноря́дный дворя́дно-
одноря́дний; д.-о-ная фораминифе́ра 
дворя́дно-одноря́дна форамініфе́ра 

двуря́дный дворя́дний; д-ная по́ра дво-
ря́дна по́ра; д-ная фораминифе́ра дворя́дна 
форамініфе́ра; д-ные ру́ки дворя́дні ру́ки 

двусемядо́льный двосім'ядо́льний 
двусерни́стый двосірча́стий, двосір-

чи́стий; д-тое желе́зо двосірча́сте (двосір-
чи́сте) залі́зо; д-тое о́лово двосірчи́сте 
о́лово; д. углеро́д двосірчи́стий вугле́ць 

двусимметри́чный двосиметри́чний; 
д. ёж двосиметри́чний їжа́к 

двуси́нусный двоси́нусний 
двуска́тный, двухска́тный двосхи́лий 
двускла́дчатый двоскладча́стий 
двуслитнобороздно́й двозлитоборо-

зе́нний 
двуслюдяно́й двослюдяни́й; д. сла́нец 

двослюдяни́й сла́нець 
двусоста́вный двоскла́дний 
двуство́рка двосту́лка, -ки, д. и п. -лці,  

р. мн. -лок; двуму́скульная д. двому́скульна 
двосту́лка; изомиа́рная д. ізоміа́рна дво-
сту́лка; неравному́скульная д. нерівно-
му́скульна двосту́лка; одному́скульная д. 
одному́скульна двосту́лка; равному́скуль-
ная д. рівному́скульна двосту́лка; разно-
зу́бая д. різнозу́ба двосту́лка; разно-
му́скульная д. різному́скульна двосту́лка; 
расщеплённозу́бая д. розщепленозу́ба дво-
сту́лка; рядозу́бая д. рядозу́ба двосту́лка; 
связкозу́бая д. зв'язкозу́ба двосту́лка; тол-
стозу́бая д. товстозу́ба двосту́лка 

двуство́рчатые, двухство́рчатые сущ., 
мн. двосту́лкові, -вих; двійча́сті, -тих 

двуство́рчатый, двухство́рчатый дво-
сту́лковий, двійча́стий; д-тая ра́ковина 
двосту́лкова черепа́шка (му́шля, ско́йка); 
д. моллю́ск двосту́лковий (двійча́стий) 
молю́ск 
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двусто́лбчатый двостовпча́стий, дво-
стовпча́тий 

двусторонне-симметри́чный, двухсто-
ронне-симметри́чный двосторонньо-
симетри́чний, двобічно-симетри́чний 

двусторо́нний, двухсторо́нний дво-
бі́чний, двосторо́нній д-няя геосинкли-
на́ль двобі́чна (двосторо́ння) геосинклі-
на́ль; д-няя раско́ска (раско́сина) дво-
бі́чна (двосторо́ння) розко́сина; д-няя 
свя́зка двобі́чна (двосторо́ння) зв'я́зка;  
д-няя симме́три́я двобі́чна (двосторо́ння) 
симетрі́я 

двусферо́идный двосферо́їдний; д. кри-
ста́лл двосферо́їдний криста́л 

двууглеки́слый двовуглеки́слий; д-лая 
со́да двовуглеки́сла со́да; д-лая соль дво-
вуглеки́сла сіль; д. на́трий двовуг-
леки́слий на́трій 

двууглена́триевый двовуглена́трієвий; 
д-вая соль двовуглена́трієва сіль 

двуузлово́й двовузлови́й; д-вы́е се́йши 
двовузлові́ се́йші 

двуутро́бка двоутро́бка, -ки, д. и п. -бці, 
р. мн. -бок 

двуфо́рменный двофо́рмений 
двуха́томный двоха́томний; д-ная мо-

ле́кула двоха́томна моле́кула; д-ное же-
ле́зо двоха́томне залі́зо 

двухгоди́чный дворі́чний, дволі́тній 
двухголо́вый двоголо́вий 
двухжи́дкостный дворіди́нний; д. пото́к 

дворіди́нний поті́к 
двухзерка́льный дводзерка́льний; 

д. э́ккер дводзерка́льний е́кер 
двухзо́ндовый двозо́ндовий; д. нейтро́н-

ный карота́ж двозо́ндовий нейтро́нний 
карота́ж 

двухзо́нные сущ., мн. двозо́нні, -них 
двухзо́нный двозо́нний; д. кора́лл дво-

зо́нний кора́л 
двухка́мерный (о форамениферах) дво-

ка́мерний 
двухкаска́дный двокаска́дний 
двухколле́кторный двоколе́кторний;  

д-ная динамомаши́на двоколе́кторна 
динамомаши́на 

двухкомпоне́нтный двокомпоне́нтний 
двухко́нтурный двоко́нтурний; д-ная 

суту́ра двоко́нтурна суту́ра 
двухло́ристый двохло́ристий; д-тая 

медь двохло́риста мідь; д-тая ртуть 

двохло́риста ртуть; д-тое о́лово 
двохло́ристе о́лово 

двухло́рный двохло́рний 
двухлучевы́е сущ., мн. двопромене́ві, -вих 
двухмацера́льный двомацера́льний 
двухме́рный двови́мірний; д-ная съём-

ка двови́мірне зніма́ння (двови́мірна 
зйо́мка); д-ная томогра́фия двови́мірна 
томогра́фія 

двухминера́льный двомінера́льний;  
д-ная поро́да двомінера́льна поро́да 

двухосево́й, двухо́сный, двуо́сный дво-
ві́сний, двоосьови́й; д-ная интерферен-
цио́нная фигу́ра двовіс́на (двоосьова́) 
інтерференці́йна фігу́ра; д. криста́лл дво-
ві́сний (двоосьови́й) криста́л 

двухосно́вный двоосно́вний 
двухо́сность двовіс́ся; анома́льная 

(аномали́йная) д. анома́льне (аномалі́йне) 
двовіс́ся 

двухперо́вый двоперо́вий; д-вое долото́ 
двоперо́ве долото́ 

двухполупери́одный двонапівпе-
рі́одний; д. выпрями́тель двонапівпе-
рі́одний випрямля́ч 

двухпо́люсный двопо́люсний; д. магни́т 
двопо́люсний магні́т 

двухразде́льный дворозді́льний; д. че-
шуеви́дный сегме́нт дворозділ́ьний лус-
коподі́бний сегме́нт 

двухре́берный дворе́берний 
двухромовоки́слый двохромовоки́слий; 

д-лая соль двохромовоки́сла сіль 
двухро́мовый двохро́мовий 
двухрыча́жный двова́жільний; д. ва-

рио́метр двова́жільний варіо́метр 
двухря́дный (о раковинах) дворя́дний;  

д-ная ра́ковина дворя́дна черепа́шка 
(му́шля, ско́йка) 

двухсло́йный двошаро́вий; д-ная кри-
ва́я двошаро́ва крива́; д-ная среда́ двоша-
рове́ середо́вище 

двухслюдяно́й двослюдяни́й; д. грани́т 
двослюдяни́й грані́т 

двухфа́зный двофа́зний; д. ток дво-
фа́зний струм 

двухфа́зовый двофа́зовий; д-вая кон-
ве́кция двофа́зова конве́кція 

двухцве́тность двоко́лірність, -ності, т. 
-ністю 

двухцве́тный двоко́лірний 
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двухцили́ндровый двоцилі́ндровий; без-
маховико́вый д. парово́й насо́с безмахо-
вико́вий двоцилі́ндровий парови́й насо́с 

двухчле́нный двочле́нний 
двухъя́русный двоя́русний; д-ная до-

ли́на двоя́русна доли́на 
двуцикли́чный двоциклі́чний 
двучле́нистый двочле́нистий 
двуя́корный двоя́кірний; д-ная сви́та 

двоя́кірна сві́та 
деаэра́ция деаера́ція, -ції 
дебазифика́ция дебазифіка́ція, -ції; ма-

гмати́ческая д. магмати́чна дебазифіка́ція 
дебайегра́мма дебайєгра́ма, -ми 
деба́льцевский деба́льцівський; д-кая 

подсе́рия деба́льцівська підсе́рія 
деби́т дебі́т, -ту; д. га́за дебі́т га́зу; д. ис-

то́чника дебі́т джерела́; д. коло́дца дебі́т 
коло́дязя; д. пото́ка дебі́т пото́ку; д. сква́-
жины дебі́т свердлови́ни; нача́льный д. 
початко́вий дебі́т; потенциа́льный д. потен-
ці́йний дебі́т; уде́льный д. пито́мий дебі́т 

дебитоме́р дебітомі́р, -ра 
дебоксидиза́ция дебоксидиза́ція, -ції 
де́бри мн. не́трі, -рів 
де́брис де́брис, -су 
девейли́т девейлі́т, -ту 
девиа́нтный девіа́нтний 
девиа́торный девіа́торний 
девиацио́нный девіаці́йний; д-ная кри-

ва́я девіаці́йна крива́ 
девиа́ция девіа́ція, -ції 
девиндти́т девіндти́т, -ту 
девитрифика́ция девітрифіка́ція, -ції, 

розсклува́ння; глобули́товая д. глобу-
лі́това девітрифіка́ція (глобулі́тове роз-
склува́ння); микрокристалли́товая д. 
мікрокристаліт́ова девітрифіка́ція (мікро-
кристалі́тове розсклува́ння) 

девитрифици́рованный девітрифіко́ва-
ний; д-ное стекло́ девітрифіко́ване скло 

дево́н дево́н, -ну; ве́рхний д. ве́рхній де-
во́н; ни́жний д. ни́жній дево́н; но́вый д. 
нови́й дево́н; сре́дний д. сере́дній дево́н 

девони́т девоні́т, -ту 
дево́нский дево́нський; д-кая систе́ма 

дево́нська систе́ма; д. пери́од дево́нський 
пері́од 

де́вственный неза́йманий; д-ная по́чва 
неза́йманий ґрунт 

девя́тинский дев'я́тинський; д-кая 
сви́та дев'я́тинська сві́та 

девятиуго́льник дев'ятику́тник, -ка 
дегаза́тор дегаза́тор, -ра; атмосфе́рный д. 

атмосфе́рний дегаза́тор; бурово́й д. буро-
ви́й дегаза́тор; ва́куумный д. ва́куумний 
дегаза́тор; д. закры́того ти́па дегаза́тор 
закри́того ти́пу; жёлобный д. жо́лобний 
дегаза́тор; термова́куумный д. термо-
ва́куумний дегаза́тор; центробе́жно-
ва́куумный д. відцентро́во-ва́куумний дега-
за́тор; шне́ковый д. шне́ковий дегаза́тор 

дегаза́ция дегаза́ція, -ції; акти́вная д. 
акти́вна дегаза́ція; д. вы́работанных про-
стра́нств дегаза́ція ви́роблених про́сто́рів; 
д. литосфе́ры дегаза́ція літосфе́ри; 
д. ма́гмы дегаза́ція ма́гми; д. не́фти дега-
за́ція на́фти; д. сква́жины дегаза́ція сверд-
лови́ни; заблаговре́менная д. завча́сна 
дегаза́ція; ко́мплексная д. ко́мплексна 
дегаза́ція; огражда́ющая д. захисна́ дега-
за́ція; пасси́вная д. паси́вна дегаза́ція; 
передова́я д. передова́ дегаза́ція; предва-
ри́тельная д. попере́дня дегаза́ція 

дегазифика́ция дегазифіка́ція, -ції 
дегенерати́вные сущ., мн. дегенера-

ти́вні, -них 
дегенера́ция дегенера́ція, -ції 
дегенери́рованный дегенеро́ваний;  

д-ная вода́ дегенеро́вана вода́ 
дегенери́ровать[ся] дегенерува́ти[ся],  

-ру́є[ться] 
дегидратацио́нно-кристаллизацио́нный 

дегідратаці́йно-кристалізаці́йний; д.-к-ное 
выве́тривание дегідратаці́йно-кристаліза-
ці́йне виві́трювання (зві́трювання) 

дегидратацио́нный дегідратаці́йний;  
д-ная вода́ дегідратаці́йна вода́ 

дегидрата́ция дегідрата́ція, -ції 
дегидрогениза́ция дегідрогеніза́ція, -ції 
дегидроксила́ция дегідроксила́ція, -ції 
дегляциа́ция дегляціа́ція, -ції 
дёготь дьо́готь, -гтю, т. -гтем; камен-

ноу́гольный д. кам'янову́гі́льний дьо́готь; 
минера́льный д. мінера́льний дьо́готь; 
торфяно́й д. торф'яни́й дьо́готь 

деградацио́нный деградаці́йний; д-ная 
терра́са деградаці́йна тера́са 

деграда́ция деграда́ція, -ції 
дегради́ровать[ся] деградува́ти[ся],  

-ду́є[ться] 
дегради́рующий деградува́льний; д-щая 

река́ деградува́льна рі́чка (ріка́); д-щее 
разви́тие деградува́льний ро́звиток 
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дегранитиза́ция дегранітиза́ція, -ції 
дегре́ссия дегре́сія, -сії 
дедве́йт дедве́йт, -ту 
дедифференциа́ция дедиференціа́ція, -ції 
дедоломитиза́ция дедоломітиза́ція, -ції 
деду́кция деду́кція, -ції 
деези́т деєзи́т, -ту 
деекеи́т деєкеї́т, -ту 
дежекти́вный дежекти́вний; д-ная 

скла́дчатость дежекти́вна складча́стість 
деже́кция деже́кція, -ції 
дежекцио́нный дежекці́йний; д-ная по-

ро́да дежекці́йна поро́да 
дезагрега́ция дезагрега́ція, -ції 
дезактива́ция дезактива́ція, -ції 
дезассимиля́ция дезасиміля́ція, -ції 
дезинтегра́тор дезінтегра́тор, -ра 
дезинтегра́ция дезінтегра́ція, -ції 
дезинтегри́рованный дезінтегро́ваний 
дезинтегри́ровать[ся] дезінтегру-

ва́ти[ся], -ру́ю, -ру́єш, -ру́є[ться] 
де́йствие ді́я, ді́ї; бриза́нтное д. бри-

за́нтна ді́я; выпа́хивающее д. вио́рю-
вальна ді́я; глинизи́рующее д. глинизу-
ва́льна ді́я; д. взры́ва ді́я ви́буху; д. воды́ 
ді́я води́; д. вре́мени ді́я ча́су; д. вулка-
ни́ческих сил ді́я вулкані́чних сил; д. ма-
гни́тных сил дія́ магні́тних сил; д. сжа́тия 
ді́я стиска́ння; д. сифо́на ді́я сифо́на; 
д. эро́зии ді́я еро́зії; динами́ческое д. ди-
намі́чна ді́я; дробя́щее д. подрі́бнювальна 
ді́я; истира́ющее д. стира́юча ді́я; камуф-
ле́тное д. камуфле́тна ді́я; конта́ктовое 
(конта́ктное) д. конта́ктова (конта́ктна) 
ді́я; кумуляти́вное д. кумуляти́вна ді́я; 
обжига́ющее д. обпа́лювальна ді́я; осаж-
да́ющее д. оса́джувальна ді́я; по-
ве́рхностное д. поверхне́ва ді́я; раз-
мыва́ющее д. розмива́льна ді́я; разре-
за́ющее д. розріз́увальна (розріза́льна) ді́я; 
разруши́тельное д. руйнівна́ ді́я; рас-
творя́ющее д. розчи́нна ді́я; сейсми́ческое д. 
сейсмі́чна ді́я; сре́зывающее д. 
зрі́зувальна (зріза́льна) ді́я; эрозио́нное 
(эрози́йное) д. ерозі́йна ді́я 

действи́тельный ді́йсний, спра́вжній;  
д-ная величина́ ді́йсна (спра́вжня) вели-
чина́; д-ная изме́нчивость ді́йсна мін-
ли́вість; д-ная мо́щность ді́йсна (спра́вжня) 
поту́жність; д-ная пове́рхность ді́йсна 
(спра́вжня) пове́рхня; д-ное смеще́ние 
ді́йсне змі́щення; д-ные запа́сы ді́йсні 

запа́си; д. денудацио́нный у́ровень ді́йсний 
(спра́вжній) денудаці́йний рі́вень; д. мине-
ралоги́ческий соста́в поро́ды ді́йсний 
(спра́вжній) мінералогі́чний склад поро́ди; 
д. разме́р ді́йсний (спра́вжній) ро́змір 

де́йствующий ді́ючий; д-щая величина́ 
ді́юча величина́; д-щая величина́ части́ц 
поро́ды ді́юча величина́ (ді́ючий ро́змір) 
часто́к поро́ди; д-щая де́льта ді́юча 
де́льта; д-щая жи́ла ді́юча жи́ла; д-щая 
пове́рхность ді́юча пове́рхня; д-щая 
по́ристость ді́юча по́ристість; д-щее дав-
ле́ние ді́ючий тиск; д-щее по́ле ді́юче 
по́ле; д. вулка́н ді́ючий вулка́н; д. ледни́к 
ді́ючий льодови́к 

де́йстерский де́йстерський; д-кая фа́за 
скла́дчатости де́йстерська фа́за склад-
ча́стості 

дейталла́ксы мн. дейтала́кси, -сів 
дейте́рий дейте́рій, -рію 
дейтери́ческий дейтери́чний; д-кое яв-

ле́ние дейтери́чне я́вище 
дейтероге́н дейтероге́н, -ге́ну 
дейтероге́нный дейтероге́нний 
дейтероко́нх дейтероко́нх, -ха 
дейтеромо́рфный дейтеромо́рфний 
дейтероорогене́з дейтероорогене́з, -зу 
дейтероформе́н дейтероформе́н, -на 
дейтони́мфа дейтоні́мфа, -фи 
дейтро́н дейтро́н, -на 
декальцини́рование декальцинува́ння 
декальцитиза́ция декальцитиза́ція, -ції 
декальцифика́ция декальцифіка́ція, -ції 
декано́ды мн. декано́ди, -но́д 
деканта́ция деканта́ція, -ції 
деканти́ровать[ся] декантува́ти[ся], -ту́ю, 

-ту́єш, -ту́є[ться] 
декарбоксили́рование декарбоксилу-

ва́ння 
декарбоксили́ровать[ся] декарбоксилу-

ва́ти[ся], -лу́є[ться] 
декарбониза́ция декарбоніза́ція, -ції; 

д. вод декарбоніза́ція вод 
декарбонизи́ровать[ся] декарбонізу-

ва́ти[ся], -зу́є[ться] 
дека́эдр дека́едр, -ра 
деклина́тор декліна́тор, -ра 
деклина́ция декліна́ція, -ції 
декли́нный деклі́нний 
деклино́метр декліно́метр, -ра 
деклуази́т деклуази́т, -ту 
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деколли́рованный деколі́руваний; д-ная 
ра́ковина деколі́рувана черепа́шка 
(му́шля, ско́йка) 

деколля́ция деколя́ція, -ції 
деколора́ция деколора́ція, -ції 
декомпре́ссия декомпре́сія, -сії 
деконволю́ция деконволю́ція, -ції 
деко́нский деко́нський; д-кая сви́та де-

ко́нська сві́та 
декорати́вность декорати́вність, -ності, 

т. -ністю 
декорати́вный декорати́вний; д. ка́мень 

декорати́вний ка́мінь 
декори́рование декорува́ння 
декрелита́ция декреліта́ція, -ціі 
декринита́ция декриніта́ція, -ції 
дексиотро́пный дексіотро́пний; д-ная 

ра́ковина дексіотро́пна черепа́шка 
(му́шля, ско́йка) 

декстра́льный декстра́льний; д-ная 
ра́ковина декстра́льна черепа́шка (му́шля, 
ско́йка) 

декстродо́нтный декстродо́нтний; д. за-
мо́к декстродо́нтний замо́к 

декусса́тный декуса́тний; д-ная струк-
ту́ра декуса́тна структу́ра 

деламина́ция деламіна́ція, -ції 
делатини́т делатині́т, -ту 
делафосси́т делафоси́т, -ту 
деле́ние 1. (процес) по́діл, -лу, розпо́діл, 

-лу, розподіля́ння, розподі́лення, ді́лення; 
вы́нужденное д. ви́мушений по́діл (роз-
по́діл); д. геологи́ческого вре́мени по́діл 
(розпо́діл) геологіч́ного ча́су; д. ка́мер 
по́діл (розпо́діл) ка́мер; д. палеонтоло-
ги́ческих зон по́діл (розпо́діл) палеонтоло-
гі́чних зон; д. сегме́нтов по́діл (розпо́діл) 
сегме́нтів; д. почкова́нием по́діл бруньку-
ва́нням; д. се́птами по́діл (ді́лення) се́птами; 
кариокинети́ческое д. кле́тки каріокіне-
ти́чний по́діл (каріокінети́чне ді́лення) клі-
ти́ни; митоти́ческое д. кле́тки мітоти́чний 
по́діл (мітоти́чне ді́лення) кліти́ни; спон-
та́нное д. спонта́нний по́діл (розпо́діл); 
стратиграфи́ческое д. стратиграфі́чний 
по́діл (розпо́діл); трёхчле́нное д. три-
чле́нний по́діл (розпо́діл); 

2. (на шкале и т. п.) по́ділка, -ки, д. и п.  
-лці, р. мн. -лок; нулево́е д. нульова́ по́ділка; 

3. ді́лення 
делесси́т делеси́т, -ту 
делии́т делії́т, -ту 

дели́мость поді́льність, -ності, т. -ністю 
дели́тель 1. поді́льник, -ка; д. проб по-

ді́льник проб; 
2. дільни́к, -ка́ 
дели́тельный діли́льний; д-ная воро́нка 

діли́льна воро́нка 
деллени́т делені́т, -ту 
де́лли мн. де́лі, -лів 
делль дель, -ля, т. -лем 
де́ло спра́ва, -ви; го́рное д. гірни́ча 

спра́ва; горноспаса́тельное д. гірничоря-
тува́льна спра́ва; маркше́йдерское д. марк-
ше́йдерська спра́ва; разве́дочное д. роз-
ві́дувальна спра́ва; ру́дное д. ру́дна спра́ва 

делове́цкий ділове́цький; д-кая сви́та 
ділове́цька сві́та; д-кая се́рия ділове́цька 
се́рія 

делоренци́т делоренци́т, -ту 
дельвокси́т дельвокси́т, -ту 
де́льта де́льта, -ти; бу́хтовая д. бу́хтова 

де́льта; веерообра́зная д. віялоподі́бна 
де́льта; вну́тренняя д. вну́трішня де́льта; 
втори́чная д. втори́нна де́льта; вы́двину-
тая д. ви́сунута де́льта; де́йствующая д. 
ді́юча де́льта; д. заполне́ния де́льта за-
по́внення (запо́внювання); древови́дная 
(древообра́зная) д. деревоподіб́на де́льта; 
затопля́емая д. зато́плювана де́льта; кон-
тинента́льная д. континента́льна де́льта; 
ло́пастная д. лопате́ва де́льта; отливна́я д. 
відливна́ де́льта; отступа́ющая д. відсту-
па́льна (відступна́) де́льта; полуокру́глая д. 
напівокру́гла де́льта; прили́вная д. при-
пли́вна де́льта; прямоуго́льная д. прямо-
ку́тна (ортогона́льна) де́льта; разветвлён-
ная д. розгалу́жена де́льта; суха́я д. суха́ 
де́льта; треуго́льная д. трику́тна де́льта 

дельтагеосинклина́ль дельтагеосинклі-
на́ль, -лі, т. -ллю 

дельтаи́т дельтаї́т, -ту 
дельта́риум дельта́ріум, -му 
де́льта-фу́нкция де́льта-фу́нкція, -ції 
дельтидиа́льный дельтидіа́льний; д-ная 

пласти́нка дельтидіа́льна пласти́нка; со-
единённая д-ная пласти́нка з'є́днана 
дельтидіа́льна пласти́нка 

дельти́диум дельти́діум, -му 
дельтириа́льный дельтиріа́льний; д-ная 

по́лость дельтиріа́льна порожни́на; д-ная 
щель дельтиріа́льна щі́ли́на 

дельтири́д дельтири́д, -ду 
дельти́рий, дельти́риум дельти́рій, -рію, 

дельти́ріум, -му 



дел ден 

199 

дельтови́дный дельтоподіб́ний; д-ная 
плечева́я мы́шца дельтоподі́бний плечо-
ви́й м'яз 

де́льтовый де́льтовий; д-вая равни́на 
де́льтова рівни́на; д-вая ро́ссыпь де́льтове 
розси́пище (де́льтовий ро́зсип); д-вая 
слои́стость (слоева́тость, сло́йчатость) 
де́льтова шарува́тість; д-вая фа́ция де́льтова 
фа́ція; д-вое о́зеро де́льтове о́зеро; д-вое 
у́стье де́льтове ги́рло; д-вые отложе́ния 
де́льтові ві́дклади; д. бе́рег де́льтовий бе́рег; 
д. ко́нус де́льтовий ко́нус 

дельтоида́льный дельтоїда́льний 
дельто́ид-додека́эдр дельто́їд-додека́едр, -ра 
дельто́идный дельто́їдний; д-ная плас-

ти́нка дельто́їдна пласти́нка; д-ная 
табли́чка дельто́їдна табли́чка 

дельтообра́зный дельтоподі́бний 
дельто́эр дельто́ер, -ра 
дельфи́н дельфі́н, -на 
дельфи́нский дельфі́нський; д. ме́тод 

дельфі́нський ме́тод 
делювиа́льный делювіа́льний; д-ная 

гли́на делювіа́льна гли́на; д-ная ро́ссыпь 
делювіа́льне розси́пище (делювіа́льний 
ро́зсип); д-ные нано́сы делювіа́льні на-
но́си; д-ные отложе́ния делювіа́льні 
ві́дклади; д-ные фа́ции делювіа́льні фа́ції; 
д. вы́нос делювіа́льний ви́нос; д. орео́л 
делювіа́льний орео́л; д. шлейф делю-
віа́льний шлейф 

делю́вий делю́вій, -вію; го́рный д. гір-
ськи́й делю́вій; дви́жущийся д. рухо́мий 
(рухли́вий, ходови́й) делю́вій; ползу́чий д. 
повзу́чий делю́вій 

деляпси́вный деляпси́вний; д. о́ползень 
деляпси́вний зсув 

деля́псий деля́псій, -сію 
деманто́ид деманто́їд, -ду 
демарка́ция демарка́ція, -ції 
демерджи́йский демерджи́йський; д-кая 

то́лща демерджи́йська то́вща 
де́мерредж де́мередж, -жу, т. -жем 
демерса́льный демерса́льний 
деминерализа́ция демінераліза́ція, -ції 
демогра́фия демогра́фія, -фії 
демодуля́ция демодуля́ція, -ції 
деморфи́зм деморфі́зм, -му 
демофо́ра демофо́ра, -ри 
де́мпфер де́мпфер, -ра 
де́мпферный де́мпферний; д-ная цепь 

де́мпферне ко́ло; д-ные весы́ де́мпферні 
терези́ 

демпфи́рование демпфі́рування; воз-
ду́шное д. пові́тря́не демпфі́рування; элек-
тромагни́тное д. електромагні́тне демп-
фі́рування 

демпфи́рованный демпфі́руваний; д. ма́ят-
ник демпфі́руваний ма́ятник 

демпфи́ровать[ся] демпфі́рувати[ся],  
-рує[ться] 

демпфи́рующий демпфірува́льний, дем-
пфі́руючий; д-щая си́ла демпфірува́льна 
си́ла 

демута́ция демута́ція, -ції 
де́мшинский де́мшинський; д-кие слои́ 

де́мшинські шари́  
демья́новский дем'я́нівський; д-кое 

оледене́ние дем'я́нівське зледені́ння (зале-
дені́ння) 

демэколо́гия демеколо́гія, -гії 
дендри́рованный дендро́ваний; д-ная 

скла́дка дендро́вана скла́дка 
дендри́т дендри́т, -ту 
дендри́тный дендри́тний 
дендритови́дный дендритоподі́бний 
дендри́товый дендри́товий; д-вая струк-

ту́ра дендри́това структу́ра; д-вая текс-
ту́ра дендри́това тексту́ра; д. ледни́к ден-
дри́товий льодови́к; д. тип речно́й се́ти 
дендри́товий тип річково́ї мере́жі (сі́тки); 
д. туф дендри́товий туф 

дендробио́нт дендробіо́нт, -та 
дендробра́хии мн. дендробра́хіі, -хій 
дендрогра́мма дендрогра́ма, -ми 
дендро́идный дендро́їдний 
дендрокло́ны мн. дендрокло́ни, -нів 
дендроли́т дендролі́т, -ту 
дензоспо́ра дензоспо́ра, -ри 
денивиля́ция денівеля́ція, -ції 
дени́совский дени́сівський; д-кие слои́ 

дени́сівські шари́  
денитра́ция денітра́ція, -ції 
денитри́рование денітрува́ння 
денитрификацио́нный денітрифікаці́йний 
денитрифика́ция денітрифіка́ція, -ції 
денитрифици́рующий денітрифі-

ку́ючий, денітрифікува́льний 
деннисони́т денісоні́т, -ту 
денсимметри́ческий денсиметри́чний; 

д. газоанализа́тор денсиметри́чний газо-
аналіза́тор 

денсито́метр денсито́метр, -ра 
денситоме́трия денситоме́трія, -рії 
денти́кули мн. денти́кулі, -лів 
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дентикуля́тный дентикуля́тний; д-ная 
те́ка дентикуля́тна те́ка 

денти́н денти́н, -ну 
денудацио́нный денудаці́йний; абсо-

лю́тный ве́рхний д. у́ровень абсолю́тний 
ве́рхній денудаці́йний рі́вень; дей-
стви́тельный д. у́ровень ді́йсний денуда-
ці́йний рі́вень; д-ная гора́ денудаці́йна 
гора́; д-ная кальде́ра денудацій́на каль-
де́ра; д-ная ни́ша денудаці́йна ні́ша; д-ная 
пове́рхность денудаці́йна пове́рхня; д-ная 
равни́на денудаці́йна рівни́на; д-ная тер-
ра́са денудаці́йна тера́са; д-ная хроно-
ло́гия денудаці́йна хроноло́гія; д-ное зем-
летрясе́ние денудаці́йний землетру́с;  
д-ное несогла́сие денудаці́йна незгі́дність; 
д. карни́з денудаці́йний карни́з; д. метр 
денудаці́йний метр; д. проце́сс денуда-
ці́йний проце́с; д. релье́ф денудаці́йний 
рельє́ф; д. у́ровень денудаці́йний рі́вень 

денуда́ция денуда́ція, -ції; антропо-
ге́нная д. антропоге́нна денуда́ція; 
д. аге́нта денуда́ція аге́нта; д. по́чвы де-
нуда́ція ґру́нту; дождева́я д. дощова́ дену-
да́ція; избира́тельная д. ви́бірна́ (вибір-
ко́ва, селекти́вна) денуда́ція; меха-
ни́ческая д. механі́чна денуда́ція; селек-
ти́вная д. селекти́вна денуда́ція; терми́-
ческая д. термі́чна денуда́ція; хими́чес-
кая д. хімі́чна денуда́ція; эо́ловая д. 
ео́лова денуда́ція 

денуди́рованный денудо́ваний 
денхардти́т денхардти́т, -ту 
депарафиниза́ция депарафініза́ція, -ції 
департа́мент департа́мент; го́рный д. 

гірни́чий департа́мент 
деплети́рование деплетува́ння 
деполимериза́ция деполімериза́ція, -ції 
деполяриза́ция деполяриза́ція, -ції; 

д. ио́нов деполяриза́ція іо́нів 
депрессио́нно-упру́гий депресі́йно-пру́ж-

ни́й; д.-у. тип депресі́йно-пру́жни́й тип 
депрессио́нный депресі́йний; д-ная во-

ро́нка депресі́йна воро́нка; д-ная ка́рта 
депресі́йна ка́рта (ма́па); д-ная котлови́на 
депресі́йна уло́го́вина; д-ная крива́я де-
пресі́йна крива́; д-ная пове́рхность депре-
сі́йна пове́рхня; д-ная структу́ра депре-
сі́йна структу́ра 

депре́ссия депре́сія, -сії; аркти́ческая д. 
аркти́чна депре́сія; во́гнутая д. уві́гну́та 
депре́сія; вы́тянутая д. ви́довжена де-

пре́сія; д. подзе́мных вод депре́сія підзе́м-
них вод; д. проседа́ния депре́сія просі-
да́ння; д. растворе́ния депре́сія розчи́нення 
(розчиня́ння); за́мкнутая д. за́мкнена 
(за́мкнута) депре́сія; кони́ческая д. коні́чна 
депре́сія; райгоро́дская д. райгоро́дська 
депре́сія; региона́льная д. регіона́льна 
депре́сія; тектони́ческая д. тектоні́чна 
депре́сія 

депре́ссор депре́сор, -ра 
деприва́ция деприва́ція, -ції 
дербе́нниковые сущ., мн. плакуно́ві, -вих 
дербили́т дербілі́т, -ту 
дереверберацио́нный деревербераці́йний; 

д. фильтр деревербераці́йний фільтр 
деревербера́ция деревербера́ція, -ції 
де́рево де́рево, -ва, мн. -ре́ва, -ре́в, (дре-

весина) деревина́, -ни́; агатизи́рованное д. 
агатизо́ване де́рево; бу́ковое д. бу́кове 
де́рево; взро́слое д. доро́сле де́рево; генеа-
логи́ческое д. генеалогі́чне де́рево; 
ги́нкговое д. гі́нкгове де́рево; го́рное д. 
гірське́ де́рево; ли́ственное д. листяне́ 
де́рево; ма́монтовое д. ма́монтове де́рево; 
окамене́лое д. скам'яні́ле (скамені́ле) 
де́рево; родосло́вное д. родові́дне де́рево; 
чешу́йчатое д. луска́те де́рево; широко-
ли́ственное д. широколи́сте (листа́те) де́рево 

деревока́мень деревока́мінь, -меню 
деревяни́стый дерев'яни́стий; д-тая 

ме́дная руда́ дерев'яни́ста мі́дна руда́;  
д-тая медь дерев'яни́ста мідь; деревя́нистое 
о́лово дерев'яни́сте о́лово; д. ага́т дерев'я-
ни́стий ага́т; д. арсена́т дерев'яни́стий ар-
сена́т; деревя́нистый опа́л дерев'яни́стий 
опа́л; д. у́голь дерев'яни́сте ву́гі́лля 

деревя́нный дерев'я́ний; д-ная крепь 
дерев'я́не крі́плення 

дерива́т дерива́т, -та 
дерива́тный дерива́тний; д. исто́чник 

дерива́тне джерело́ 
дериватогра́мма дериватогра́ма, -ми 
деривато́граф деривато́граф, -фа 
деривацио́нный дериваці́йний 
дерло́вский дерлі́вський; д-кая сви́та 

дерлі́вська сві́та 
дерма́лии мн. дерма́лії, -лій 
дерма́льный дерма́льний; д-ная мем-

бра́на дерма́льна мембра́на; д-ные 
спи́кулы дерма́льні спі́кули; д. слой дер-
ма́льний шар 

дермодо́нтный дермодо́нтний; д. замо́к 
дермодо́нтний замо́к 



дер дет 

201 

дермоли́т дермолі́т, -ту 
дермоли́товый дермолі́товий; д-вая 

ла́ва дермолі́това ла́ва 
де́рмы мн. де́рми, дерм 
дерни́на дерни́на, -ни 
дерни́стость дерни́стість, -тості, т. -тістю 
дерни́стый дерни́стий; д-тая по́чва дер-

ни́стий ґрунт 
дерни́т дерні́т, -ту 
дерно́вый дерно́вий; д-вая руда́ дерно́ва 

руда́; д. железня́к дерно́вий залізня́к 
де́ррик-кран де́рик-кран, -на 
деру́пций деру́пцій, -цію 
десерпентиниза́ция десерпентиніза́ція, -ції 
десе́рпция десе́рпція, -ції 
десилика́ция десиліка́ція, -ції 
десилифика́ция десиліфіка́ція, -ції 
десилици́рованный десиліко́ваний; 

д. пегмати́т десиліко́ваний пегмати́т 
десилици́ровать[ся] десилікува́ти[ся],  

-ку́є[ться] 
десквама́ция десквама́ція, -ції, лу́щення 
дескрипти́вный дескрипти́вний 
дескри́птор дескри́птор, -ра 
де́сма де́сма, -ми; дикрепи́дная д. ди-

крепі́дна де́сма; монокрепи́дная д. моно-
крепі́дна де́сма; тетракрепи́дная д. тетра-
крепі́дна де́сма; трикрепи́дные д-мы 
трикрепі́дні де́сми 

десми́н десмі́н, -ну 
десмодо́нтный десмодо́нтний; д. замо́к 

десмодо́нтний замо́к 
десмози́т десмози́т, -ту 
десмоспо́нгии мн. десмоспо́нгії, -гій 
десмостили́да десмостилі́да, -ди 
десмоцерати́да десмоцерати́да, -ди 
десня́нский десня́нський; д-кие слои́ 

десня́нські шари́  
десо́рбер десо́рбер, -ра 
десорби́ровать[ся] десорбува́ти[ся], -бу́ю, 

-бу́єш, -бу́є[ться] 
десо́рбция десо́рбція, -ції; д. га́за де-

со́рбція га́зу; д. ио́нов десо́рбція іо́нів 
дестабилиза́ция дестабіліза́ція, -ції 
дестинези́т дестинези́т, -ту 
деструкти́вный деструкти́вний; д-ная 

фа́за деструкти́вна фа́за 
дестру́кция дестру́кція, -ції 
десублима́ция десубліма́ція, -ції 
десульфатизацио́нный десульфатиза-

ці́йний 
десульфатиза́ция десульфатиза́ція, -ції 

десульфатизи́рующий десульфатизу́ю-
чий, десульфатизува́льний 

десульфи́рование десульфува́ння 
десульфи́ровать[ся] десульфува́ти[ся],  

-фу́є[ться] 
десульфуриза́ция десульфуриза́ція, -ції 
десятиба́лльный десятиба́льний; д-ная 

шкала́ десятиба́льна шкала́ 
десятино́гие сущ., мн. десятино́гі, -гих; 

десятино́гие ракообра́зные десятино́гі 
ракоподі́бні 

десяти́чный десятко́вий 
дета́льный дета́льний; д-ная простре́лка 

дета́льна прострі́лка; д-ная разве́дка  
дета́льна ро́звідка; д-ная съёмка дета́льне 
зніма́ння (дета́льна зйо́мка); д-ное  
карти́рование дета́льне картува́ння; 
д. карота́жный ко́мплекс дета́льний  
карота́жний ко́мплекс; д. по́иск дета́льний 
по́шук (дета́льний ро́зшук, дета́льне  
шука́ння); д. разре́з дета́льний ро́зріз 

дета́чмент-пове́рхность дета́чмент-по-
ве́рхня, -ні 

детекти́рование детектува́ння; се́точное д. 
сіткове́ детектува́ння 

дете́ктор дете́ктор, -ра; герма́ний-
ли́тиевый д. герма́ній-лі́тієвий дете́ктор; 
д. ионизи́рующих излуче́ний дете́ктор 
іонізу́ючих випромі́нювань; счётный д. 
лічи́льний дете́ктор; тре́ковый д. тре́ковий 
дете́ктор; электрометри́ческий д. електро-
метри́чний дете́ктор 

детермина́ция детерміна́ція, -ції 
детермини́зм детерміні́зм, -му 
детона́тор детона́тор, -ра; азидотет-

ри́ловый д. азидотетри́ловий детона́тор; 
гремучерту́тно-трети́ловый д. гримучор-
ту́тно-трети́ловий детона́тор; д. заме́д-
ленного де́йствия детона́тор спові́ль-
неної ді́ї; промежу́точный д. промі́жний 
детона́тор 

детони́рование детонува́ння 
детони́ровать детонува́ти, -ну́є 
детони́рующий детонува́льний; д-щее 

взры́вчатое вещество́ (ВВ) детонува́льна 
вибухо́ва речовина́ (ВВ); д. шнур дето-
ну́ючий (детонува́льний) шнур 

детони́ты мн. детоні́ти, -тів 
детри́т детри́т, -ту 
детри́товый детри́товий; д-вая поро́да 

детри́това поро́да; д-вая структу́ра де-
три́това структу́ра; д-вые оса́дки детри́тові 
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оса́дки; д. латери́т детри́товий латери́т; 
д. у́голь детри́тове ву́гі́лля 

детрито́ид детрито́їд, -да 
детритофа́г детритофа́г, -га 
детри́тус детри́тус, -са; кру́пный д. кру́п-

ний детри́тус; леднико́вый д. льодовико́вий 
детри́тус; ме́лкий д. дрібни́й детри́тус; от-
ло́женный а́йсбергами д. відкла́дений 
а́йсбергами детри́тус; раскалённый д. роз-
жа́рений (розпе́чений) детри́тус 

детрузи́вный детрузи́вний; д. о́ползень 
детрузи́вний зсув 

детру́зий детру́зій, -зію 
де́тство дити́нство, -ва; ста́дия д-ва ре-

лье́фа ста́дія дити́нства рельє́фу 
дефе́кт дефе́кт, -ту; д. кера́мики дефе́кт 

кера́міки; д. криста́лла дефе́кт криста́ла; 
д. мета́лла дефе́кт мета́лу; д. стекла́ де-
фе́кт скла; радиацио́нный д. радіаці́йний 
дефе́кт 

дефе́ктный дефе́ктний; д-ная структу́ра 
дефе́ктна структу́ра 

дефектоме́тр дефектоме́тр, -ра 
дефектоме́тр-толщиноме́р дефектоме́тр-

товщиномі́р, дефектоме́тра-товщиномі́ра 
дефектоскопи́я дефектоскопі́я, -пі́ї; аку-

сти́ческая д. акусти́чна дефектоскопі́я 
дефинити́вный дефініти́вний; д-ная 

ста́дия онтогене́за дефініти́вна ста́дія 
онтогене́зу; д-ные оборо́ты дефініти́вні 
о́берти; д. о́рган дефініти́вний о́рган 

дефици́т дефіци́т, -ту; д. насыще́ния 
дефіци́т наси́чення 

дефици́тный дефіци́тний 
дефларга́тор дефларга́тор, -ра 
дефларга́ция дефларга́ція, -ції 
дефле́ксный дефле́ксний 
дефлекто́рный дефлекто́рний; д. маг-

нито́метр дефле́кторний магніто́метр; 
д. прибо́р дефлекто́рний при́лад 

дефлоккуля́нт дефлокуля́нт, -та 
дефлоккуля́ция дефлокуля́ція, -ції 
дефлю́ксий дефлю́ксій, -сію 
дефлюкцио́нный дефлюкці́йний; д. орео́л 

дефлюкці́йний орео́л 
дефлягра́ция дефлягра́ція, -ції 
дефляцио́нный дефляці́йний; д-ная пу-

сты́ня дефляці́йна пусте́ля 
дефля́ция дефля́ція, -ції, видува́ння; бо-

роздова́я д. борозе́нна дефля́ція (боро-
зе́нне видува́ння); плоскостна́я д. пло-
щи́нна дефля́ція (площи́нне видува́ння) 

деформацио́нный деформаці́йний; д-ная 
лову́шка деформаці́йна па́стка; д-ная 
тексту́ра деформаці́йна тексту́ра; д-ные 
сво́йства деформаці́йні власти́вості 

деформа́ция деформа́ція, -ції; взрывная д. 
вибухо́ва (підривна́) деформа́ція; вра-
ща́тельная д. оберта́льна деформа́ція; 
гетероге́нная д. гетероге́нна деформа́ція; 
го́рная д. гірська́ деформа́ція; двуо́сная д. 
двовіс́на (двохосьова́) деформа́ція; 
д. изги́ба деформа́ція ви́гину (зало́му); 
д. круче́ния деформа́ція круті́ння 
(кру́чення, оберта́ння); д. отко́сов дефор-
ма́ція схи́лів; д. поро́д деформа́ція порі́д; 
д. растяже́ния деформа́ція розтяга́ння 
(розтя́гнення, ро́зтягу); д. сжа́тия дефор-
ма́ція сти́снення (сти́ску); д. сре́за дефор-
ма́ція зріз́у; коне́чная д. кінце́ва дефор-
ма́ція; крити́ческая д. крити́чна дефор-
ма́ція; механи́ческая д. механі́чна дефор-
ма́ція; невраща́тельная д. необерта́льна 
деформа́ція; необрати́мая д. необоротна́ 
(невідно́вна) деформа́ція; неодноро́дная д. 
неоднорі́дна деформа́ція; обрати́мая д. 
оборотна́ (відно́вна) деформа́ція; одно-
вре́менная д. одноча́сна деформа́ція; од-
норо́дная д. однорі́дна деформа́ція; ос-
та́точная д. за́лишко́ва деформа́ція; отно-
си́тельная д. відно́сна деформа́ція; плас-
ти́ческая д. пласти́чна деформа́ція; пло́с-
кая д. пло́ска деформа́ція; повто́рная д. 
повто́рна деформа́ція; постоя́нная д. по-
сті́йна деформа́ція; преде́льная д. грани́чна 
деформа́ція; разрывна́я д. розривна́ дефор-
ма́ція; сто́йкая д. стійка́ деформа́ція; угло-
ва́я д. кутова́ деформа́ція; упру́гая д. 
пру́жна́ деформа́ція; уса́дочная д. уса́дкова 
деформа́ція; хру́пкая д. крихка́ (ламка́) 
деформа́ція; чи́стая д. чи́ста (спра́вжня) 
деформа́ція; экзоге́нная д. екзоге́нна де-
форма́ція; эндогенети́ческая д. ендогене-
ти́чна деформа́ція; эндоге́нная д. ендо-
ге́нна деформа́ція 

деформи́рование деформува́ння 
деформи́рованный деформо́ваний; д-ная 

поро́да деформо́вана поро́да; д-ная слои́с-
тость деформо́вана шарува́тість; д-ная 
структу́ра деформо́вана структура; д-ные 
отложе́ния деформо́вані ві́дклади; д. слой 
деформо́ваний шар; д. шельф дефор-
мо́ваний шельф 

деформи́ровать[ся] деформува́ти[ся],  
-му́ю, -му́єш, -му́є[ться] 
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деформи́руемость деформо́ваність, -ності, 
т. -ністю 

дефосфатиза́ция дефосфатиза́ція, -ції 
дефри́зовский дефри́зівський; д-кие му-

та́ции дефри́зівські мута́ції 
децемента́ция децемента́ція, -ції 
децибе́л децибе́л, -ла 
дешени́т дешені́т, -ту 
дешифри́рование дешифрува́ння; аэро-

гидрогеологи́ческое д. аерогідрогеоло-
гі́чне дешифрува́ння; д. аэрофотосни́мков 
дешифрува́ння аерофотозні́мків 

дешифро́вка 1. (результат) дешиф-
ро́вка, -ки, д. и п. -вці, р. мн. -вок; 

2. (процес) дешифрува́ння 
дешлама́ция дешлама́ція, -ції 
деэмульга́тор деемульга́тор, -ра 
деэмульса́ция деемульса́ція, -ції; д. не́фти 

деемульса́ція на́фти 
де́ятельность (вулканическая и т. п.) 

дія́льність, -ності, т. -ністю; анаэро́бная д. 
анаеро́бна дія́льність; взрывна́я д. вибу-
хо́ва (підривна́) дія́льність; вулка-
ни́ческая д. вулкані́чна дія́льність; зами-
ра́ющая д. завмира́юча (завме́рла) 
дія́льність; магмати́ческая д. магмати́чна 
дія́льність; микросейсми́ческая д. мікро-
сейсмі́чна дія́льність; опти́ческая д. оп-
ти́чна дія́льність; сбро́совая (сбро́сная, 
сбросна́я) д. скидна́ дія́льність; сольфа-
та́рная д. сольфата́рна дія́льність; спо-
ко́йная д. спокі́йна дія́льність; экспло-
зио́нная д. експлозі́йна дія́льність; 
эо́ловая д. ео́лова дія́льність; эрупти́вная д. 
ерупти́вна дія́льність; эрупти́вная д. вул-
ка́нов ерупти́вна дія́льність вулка́нів 

де́ятельный (о слое вечной мерзлоты и 
т. п.) дія́льний; д. слой дія́льний шар; 
постоя́нно д-ная кле́тка пості́йно дія́льна 
кліти́на 

джалинди́т джалінди́т, -ту 
джалмаи́т джалмаї́т, -ту 
джаманта́льский джаманта́льський;  

д-кая то́лща джаманта́льська то́вща 
джармы́шский джарми́ський; д. извест-

ня́к джарми́ський вапня́к 
джаспериза́ция джаспериза́ція, -ції 
джасперо́ид джасперо́їд, -ду 
джедани́т джеданіт́, -ту 
джедгра́вский джедгра́вський; д. я́рус 

джедгра́вський я́рус 
джелини́т джеліні́т, -ту 

джемети́нский джемети́нський; д-кие 
слои́ джемети́нські шари́  

джемсони́т джемсоні́т, -ту; волок-
ни́стый д. волокни́стий джемсоні́т; сереб-
ри́стый д. срібля́стий джемсоні́т 

джемсо́т джемсо́т, -ту 
дженкинси́т дженкінси́т, -ту 
джероли́т джеролі́т, -ту 
джерсе́йский джерсе́йський; д-кое оле-

дене́ние джерсе́йське зледені́ння (заледе-
ні́ння) 

джерстлии́т джерстлії́т, -ту 
джеспилли́т джеспілі́т, -ту 
джефферизи́т джеферизи́т, -ту 
джефферсони́т джеферсоні́т, -ту 
джиллеспи́т джилеспі́т, -ту 
джильсони́т джильсоні́т, -ту 
джинори́т джинори́т, -ту 
джиоберти́т джіоберти́т, -ту 
джиразо́ль джиразо́ль, -лю, т. -лем 
джоакини́т джоакіні́т, -ту 
джозефини́т джозефіні́т, -ту 
джонструпи́т джонструпі́т, -ту 
джорджа́нский джорджа́нський; д-кие 

слои́ джорджа́нські шари́  
джорджиадези́т джорджіадези́т, -ту 
джулиени́т джулієні́т, -ту 
джурже́вский джуржі́вський; д-кие 

слои́ джуржі́вські шари́  
джурупаи́т джурупаї́т, -ту 
дзе́льква дзе́льква, -ви 
диаба́з діаба́з, -зу; амфибо́ловый д. ам-

фібо́ловий діаба́з; анорти́товый д. анор-
ти́товий діаба́з; афани́товый д. афа-
ні́товий діаба́з; бронзи́товый д. брон-
зи́товий діаба́з; вариоли́товый д. варіо-
лі́товий діаба́з; вы́ветрелый д. ви́вітрілий 
(звітрі́лий) діаба́з; диалла́говый д. діа-
ла́говий діаба́з; динамометаморфи-
зо́ванный д. динамометаморфізо́ваний 
діаба́з; иго́льчатый д. голча́стий діаба́з; 
миндалека́менный д. мигдалекам'яни́й 
(мигдалекамі́нний) діаба́з; оливи́новый д. 
оліві́новий діаба́з; пироксе́новый д. піро-
ксе́новий діаба́з; порфи́ровый д. пор-
фі́ровий діаба́з; пятни́стый д. плями́стий 
діаба́з; соссюри́товый д. сосюри́товий 
діаба́з; урали́товый д. уралі́товий діаба́з; 
шарово́й д. кульови́й діаба́з; энста-
ти́товый д. енстати́товий діаба́з 

диаба́зовый діаба́зовий; д-вая структу́ра 
діаба́зова структу́ра; д. мандельште́йн 
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діаба́зовий мандельште́йн; д. порфири́т 
діаба́зовий порфіри́т; д. сла́нец діаба́зовий 
сла́нець; д. туф діаба́зовий туф 

диабанти́т діабанти́т, -ту 
диабласти́ческий, диабла́стовый діа-

бласти́чний, діабла́стовий; д-кая (д-вая) 
структу́ра діабласти́чна (діабла́стова) 
структу́ра 

диаболеи́т діаболеї́т, -ту 
диаброхи́т діаброхі́т, -ту 
диагене́з діагене́з, -зу; гальмироли-

ти́ческий д. гальміроліти́чний діагене́з; 
д. магмати́ческих поро́д діагене́з магма-
ти́чних порі́д; д. оса́дков діагене́з оса́дків; 
по́здний д. пі́зній діагене́з; сингене-
ти́ческий (сингенети́чный) д. сингене-
ти́чний діагене́з; совреме́нный д. су-
ча́сний діагене́з; эпигенети́ческий д. епі-
генети́чний діагене́з 

диагенети́ческий діагенети́чний; д-кая 
дифференциа́ция діагенети́чна диферен-
ціа́ція; д-кая слои́стость (слоева́тость) 
діагенети́чна шарува́тість; д. доломи́т 
діагенети́чний доломі́т; д. минера́л діаге-
нети́чний мінера́л; д-кое измене́ние діаге-
нети́чна змі́на 

диагени́зм діагені́зм, -му 
диаге́нный діаге́нний; д-ная рекрис-

таллиза́ция діаге́нна рекристаліза́ція;  
д-ная структу́ра діаге́нна структу́ра; 
д. минера́л діаге́нний мінера́л 

диа́гноз діа́гноз; дифференциа́льный д. 
диференціа́льний діа́гноз 

диагности́ческий діагности́чний; д-кая 
це́нность діагности́чна ці́нність; д. ключ 
діагности́чний ключ; д. минера́л діагнос-
ти́чний мінера́л; д. при́знак діагности́чна 
озна́ка; д-кое сво́йство діагности́чна 
власти́вість 

диагона́ль діагона́ль, -лі, т. -ллю; зако́н 
д-лей зако́н діагона́лей 

діагона́льно-слои́стый діагона́льно-
шарува́тий; д.-с-тая тексту́ра діаго-
на́льно-шарува́та тексту́ра; д.-с-тый 
известня́к діагона́льно-шарува́тий вапня́к 

диагона́льный діагона́льний; д-ная до-
ли́на діагона́льна доли́на; д-ная жи́ла 
діагона́льна жи́ла; д-ная ось діагона́льна 
вісь; д-ная скла́дка діагона́льна скла́дка; 
д-ная сланцева́тость діагона́льна слан-
цюва́тість; д-ная слои́стость (слое-
ва́тость, сло́йчатость) діагона́льна шару-

ва́тість; д-ная тре́щина діагона́льна 
трі́щина; д-ная флексу́ра діагона́льна 
флексу́ра; д-ное напластова́ние діаго-
на́льне напластува́ння (нашарува́ння);  
д-ное наслое́ние діагона́льне нашару-
ва́ння; д-ное седло́ діагона́льне сідло́;  
д-ное сече́ние діагона́льний перері́з; д-ное 
смеще́ние діагона́льне змі́щення; д-ное 
строе́ние діагона́льна будо́ва; д-ные ряды́ 
элеме́нтов діагона́льні ряди́ елеме́нтів; 
д. бе́рег діагона́льний бе́рег; д. пласт діа-
гона́льний пласт (діагона́льний шар); 
д. сброс діагона́льний скид; д. штрек діа-
гона́льний штрек 

диагра́мма діагра́ма, -ми; барицент-
ри́ческая д. барицентри́чна діагра́ма; би-
на́рная д. біна́рна діагра́ма; вариа-
цио́нная д. варіаці́йна діагра́ма; 
ве́кторная (векториа́льная) д. ве́кторна 
(векторіа́льна) діагра́ма; геохими́ческая д. 
геохімі́чна діагра́ма; д. Бе́кке діагра́ма 
Бе́кке; д. га́мма-карота́жа діагра́ма 
га́мма-карота́жу; д. Ге́рцшпрункта–
Ре́ссела діагра́ма Ге́рцшпрункта–Ре́села; 
д. гранулометри́ческого соста́ва діагра́-
ма гранулометри́чного скла́ду; д. грану-
ля́рного соста́ва діагра́ма грануля́рного 
скла́ду; д. Иохенсе́на діагра́ма Іохенсе́на; 
д. карота́жа ско́рости діагра́ма карота́жу 
шви́дкості; д. Макдо́нальда діагра́ма Мак-
до́нальда; д. ме́стности діагра́ма міс-
це́вості; д. мода́льного соста́ва діагра́ма 
мода́льного скла́ду; д. пла́вности діагра́ма 
пла́вності; д. равнове́сия діагра́ма рівно-
ва́ги; д. си́нуса діагра́ма си́нуса; д. соста́ва 
діагра́ма скла́ду; д. состоя́ния систе́мы 
діагра́ма ста́ну систе́ми; д. спира́ли діа-
гра́ма спіра́лі; д. Фре́зера діагра́ма 
Фре́зера; избира́тельная д. ви́бірна́ діаг-
ра́ма; лучева́я д. промене́ва діагра́ма; маг-
ни́тная д. магні́тна діагра́ма; натура́льная д. 
натура́льна діагра́ма; номографи́ческая д. 
номографі́чна діагра́ма; парагенети́ческая д. 
парагенети́чна діагра́ма; петротекто-
ни́ческая д. петротектоні́чна діагра́ма; 
петрохими́ческая д. петрохімі́чна діа-
гра́ма; полулогарифми́ческая д. напівло-
гарифмі́чна діагра́ма; поля́рная д. поля́рна 
діагра́ма; простра́нственная д. просторо́ва 
діагра́ма; прямоуго́льная д. прямоку́тна 
діагра́ма; пучко́вая д. пучкова́ діагра́ма; 
пыльцева́я д. пилко́ва діагра́ма; сво́дная д. 
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зве́дена діагра́ма; семикомпоне́нтная д. 
семикомпоне́нтна діагра́ма; со́лнечная д. 
со́нячна діагра́ма; сто́лбчатая д. стовп-
ча́ста (стовпча́та) діагра́ма; теорети́ческая д. 
теорети́чна діагра́ма; тетраэдри́ческая д. 
тетраедри́чна діагра́ма; то́чечная д. точ-
ко́ва́ діагра́ма; тройна́я д. потрі́йна діа-
гра́ма; фигу́рная д. фігу́рна діагра́ма; ха-
рактеристи́ческая д. характеристи́чна 
діагра́ма; ча́стная д. окре́ма (спеціа́льна) 
діагра́ма; четверна́я д. четверна́ діагра́ма 

диагра́ммный діагра́мний 
диадемато́идный діадемато́їдний; д-ная 

пласти́нка діадемато́їдна пласти́нка 
диадемо́идный діадемо́їдний; д-ная 

пласти́нка діадемо́їдна пласти́нка 
диа́дный діа́дний 
диадохи́т діадохі́т, -ту 
диакла́з діакла́з, -зу 
диакли́в діаклі́в, -ва 
диаклина́ль діакліна́ль, -лі, т. -ллю 
диаклина́льный діакліна́льний; д-ная 

доли́на діакліна́льна доли́на 
диаксо́ны мн. діаксо́ни, -нів 
диакти́нный діакти́нний; д-ные 

спи́кулы діакти́нні спі́кули 
диакти́ны мн. діакти́ни, -тин 
диа́лиз діа́ліз, -зу; д. поро́д діа́ліз порі́д 
диалити́ческий діаліти́чний; д-кая по-

ро́да діаліти́чна поро́да; д-кое месторож-
де́ние діаліти́чне родо́вище 

диалла́г діала́г, -гу 
диаллаги́т діалагі́т, -ту 
диалла́говый діала́говий; д. диаба́з діа-

ла́говий діаба́з 
диаллаго́новый діалаго́новий; д-вая 

поро́да діалаго́нова поро́да 
диалоги́т діалогі́т, -ту 
диало́говый діало́говий 
диалюмоферри́т діалюмофери́т, -ту 
диаля́рный діаля́рний; д-ные се́пты ді-

аля́рні се́пти 
диамагнети́зм діамагнети́зм, -му 
диамагне́тик діамагне́тик, -ка 
диамагни́тный діамагні́тний; д-ная 

среда́ діамагні́тне середо́вище; д. крис-
та́лл діамагні́тний криста́л; д. минера́л 
діамагні́тний мінера́л 

диама́нт діама́нт, -та; мармаро́шский д. 
мармаро́ський діама́нт 

диаме́рный діамі́рний 

диа́метр діа́метр, -ра; д. ра́ковины діа́метр 
черепа́шки (му́шлі, ско́йки); д. умбили́куса 
діа́метр умбілі́куса; дорс-вентра́льный д. 
ра́ковины дорс-вентра́льний діа́метр чере-
па́шки (му́шлі, ско́йки); крити́ческий д. кри-
ти́чний діа́метр; норма́льный д. норма́льний 
діа́метр; преде́льный д. грани́чний діа́метр; 
среди́нный д. ра́ковины сере́динний діа́метр 
черепа́шки (му́шлі, ско́йки) 

диаметра́льный діаметра́льний 
диамикти́т діамікти́т, -ту 
диаминовалериа́новый, диаминова-

лерья́новый діаміновалеріа́новий; д-вая 
кислота́ діаміновалеріа́нова кислота́ 

диаминокапро́новый діамінокапро́новий; 
д-вая кислота́ діамінокапро́нова кислота́ 

диаморфи́зм діаморфі́зм, -му 
дианци́стры мн. діанци́стри, -ци́стр 
диапазо́н діапазо́н, -ну; д. измере́ний 

діапазо́н вимі́рювань; динами́ческий д. 
динамі́чний діапазо́н; звуково́й д. звуко-
ви́й діапазо́н; ультразвуково́й д. ультраз-
вукови́й діапазо́н 

диапазо́нный діапазо́нний 
диапа́уза діапа́уза, -зи 
диапе́псис діапе́псис, -су 
диапи́р діапі́р, -ру 
диапири́зм діапіри́зм, -му 
диапи́ровый діапі́ровий; д-вая антик-

лина́ль діапі́рова антикліна́ль; д-вая ко-
ло́нна діапі́рова коло́на; д-вая скла́дка 
діапі́рова скла́дка; д-вая скла́дчатость 
діапі́рова складча́стість; д-вая структу́ра 
діапі́рова структу́ра; д. ку́пол діапі́рова 
ба́ня (діапі́ровий ку́пол); д-вое ядро́ діа-
пі́рове ядро́; д. тип діапі́ровий тип 

диаплекати́вный діаплекати́вний 
диаплекти́ческий діаплекти́чний; д-кое 

стекло́ діаплекти́чне скло 
диапомо́рфия діапомо́рфія, -фії 
диапо́ровый діапо́ровий 
диапси́д діапси́д, -да 
диапси́дный діапси́дний; д. тип че́репа 

діапси́дний тип че́репа; д. че́реп діап-
си́дний че́реп 

диаспо́р діаспо́р, -ру 
диаспори́т діаспори́т, -ту 
диаспо́ровый діаспо́ровий; д-вая гли́на 

діаспо́рова гли́на; д. бокси́т діаспо́ровий 
бокси́т 

диастати́ческий діастати́чний 
диасте́ма діасте́ма, -ми 
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диастро́ма діастро́ма, -ми 
диастрофи́зм діастрофі́зм, -му 
диастрофи́ческий діастрофі́чний; д-кое 

движе́ние діастрофі́чний рух 
диасхи́ст діасхі́ст, -ту 
диате́ксис діате́ксис, -су 
диатерми́ческий діатермі́чний 
диатерми́чность діатермі́чність, -ності, 

т. -ністю 
диато́ма діато́ма, -ми 
диатоме́и мн. діатоме́ї, -ме́й 
диатоми́т діатомі́т, -ту 
диатоми́товый діатомі́товий; д-вая 

гли́на діатомі́това гли́на 
диато́мовый діато́мовий; д-вая земля́ 

діато́мова земля́; д-вая структу́ра діа-
то́мова структу́ра; д-вые во́доросли діа-
то́мові во́дорості; д. ана́лиз діато́мовий 
ана́ліз; д. ил діато́мовий мул (наму́л); 
д. па́нцирь діато́мовий па́нцер (па́нцир); 
д. пели́т діато́мовий пелі́т; д. сапроко́ль 
діато́мовий сапроко́ль; д. сапропе́ль діа-
то́мовий сапропе́ль; д. слой діато́мовий шар  

диатомоцено́з діатомоцено́з, -зу 
диатре́ма діатре́ма, -ми 
диафа́новый діафа́новий; д-вая зо́на  

діафа́нова зо́на 
диафоноте́ка діафоноте́ка, -ки, д. и п.  

-те́ці, р. мн. -те́к 
диафори́т діафори́т, -ту 
диафра́гма діафра́гма, -ми; у́гольная д. 

ву́гі́льна діафра́гма 
диафрагмато́рный діафрагмато́рний 
диафра́гменный діафра́гмовий; д-ная 

бума́га діафра́гмовий папі́р; д. насо́с діа-
фра́гмовий насо́с 

диафторе́з діафторе́з, -зу 
диафтори́т діафтори́т, -ту 
диахро́нный діахро́нний; д-ная грани́ца 

діахро́нна грани́ця (межа́) 
диахронность діахро́нність, -ності, т.  

-ністю 
диахтоми́ческий діахтомі́чний; д-кая 

табли́ца діахтомі́чна табли́ця 
диаши́стовый, диасхи́стовый діаши́сто-

вий, діасхі́стовий; д-вая поро́да діа-
ши́стова (діасхі́стова) поро́да 

дибио́нт дибіо́нт, -та 
диброми́д дибромі́д; д. этиле́на дибро-

мі́д етиле́ну 
дибунофилло́идный дибунофіло́їдний; 

д. сто́лбик дибунофіло́їдний сто́впчик 

ди́ва (впадина) ди́ва, -ви 
дивариа́нтный диваріа́нтний; д-ная сис-

те́ма диваріа́нтна систе́ма 
диварика́тный диварика́тний; д-ная 

скульпту́ра диварика́тна скульпту́ра 
диварика́тор диварика́тор, -ра 
ди́ва-структу́ра ди́ва-структу́ра, ди́ви-

структу́ри 
дивези́йский дивезі́йський; д. я́рус ди-

везі́йський я́рус 
диверге́нтный диверге́нтний; д-ная 

грани́ца диверге́нтна межа́; д-ная 
скла́дка диверге́нтна скла́дка; д. карота́ж 
диверге́нтний карота́ж; д. пото́к дивер-
ге́нтний поті́к 

диверге́нция диверге́нція, -ції  
диверсифика́ция диверсифіка́ція, -ції 
дивизуа́льность дивізуа́льність, -ності, 

т. -ністю 
дигедра́льный дигедра́льний 
дигексагона́льно-дипирамида́льный 

дигексагона́льно-дипіраміда́льний; д.-д-ная 
симме́три́я дигексагона́льно-дипіраміда́льна 
симетрі́я 

дигексагона́льно-пирамида́льный ди-
гексагона́льно-піраміда́льний; д.-п-ная 
симме́три́я дигексагона́льно-піраміда́льна 
симетрі́я 

дигексагона́льный дигексагона́льний; 
д-ная дипирами́да дигексагона́льна дипі-
рамі́да; д-ная пирами́да дигексагона́льна 
пірамі́да; д-ная при́зма дигексагона́льна 
при́зма 

дигекса́эдр дигекса́едр, -ра 
дигексаэдри́ческий дигексаедри́чний 
дигене́з дигене́з, -зу 
дигени́т дигені́т, -ту 
дигидри́т дигідри́т, -ту 
диги́рный дигі́рний; д-ная сингони́я 

дигі́рна сингоні́я 
дигита́ция дигіта́ція, -ції 
дигре́ссия дигре́сія, -сії 
дидерихи́т дидерихі́т, -ту 
дидимоли́т дидимолі́т, -ту 
дидодека́эдр дидодека́едр, -ра 
дидодекаэдри́ческий дидодекаедри́чний;  

д-кая симме́три́я дидодекаедри́чна симетрі́я 
диду́ктор диду́ктор, -ра 
дие́ны мн. діє́ни, -нів 
дизанали́т дизаналі́т, -ту 
ди́зельный ди́зельний; д. дви́гатель 

ди́зельний двигу́н 
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ди́зель-троллейво́з ди́зель-тролейво́з, -за 
дизинтриби́т дизинтрибі́т, -ту 
дизлюи́т дизлюї́т, -ту 
дизоди́ль дизоди́ль, -лю, т. -лем 
дизодо́нтный дизодо́нтний, беззу́бий; 

д. замо́к дизодо́нтний замо́к 
дизъюнкти́вный диз'юнкти́вний; д-ная 

гора́ диз'юнкти́вна гора́; д-ная дислока́ция 
диз'юнкти́вна дислока́ція; д-ная поро́да 
диз'юнкти́вна поро́да; д-ная скла́дка диз'юнк-
ти́вна скла́дка; д-ное наруше́ние диз'юнк-
ти́вне пору́шення; д. ареа́л диз'юнкти́вний 
ареа́л; д. горизо́нт диз'юнкти́вний горизо́нт 

дика́льциевый дика́льцієвий; д. фосфа́т 
дика́льцієвий фосфа́т 

ди́кий ди́кий; д-кая расти́тельность 
ди́ка росли́нність; д. флиш ди́кий фліш 

диккинсони́т дикінсоні́т, -ту 
дикки́т дикі́т, -ту 
дикобра́зные сущ., мн. дикобра́зні, -них 
дикрани́дный дикрані́дний; д-ная 

ло́пасть дикрані́дна ло́пать 
дикранокла́ны мн. дикранокла́ни, -нів 
дикрени́дный дикрені́дний 
дикрени́ды мн. дикрені́ди, -ні́д 
дикрепи́дный дикрепі́дний; д-ная де́сма 

дикрепі́дна де́сма 
диксени́т диксені́т, -ту 
диктио́довый диктіо́довий; д. сла́нец 

диктіо́довий сла́нець 
диктиодро́мный диктіодро́мний; д-ное 

жилкова́ние диктіодро́мне жилкува́ння 
диктиона́лии мн. диктіона́лії, -лій 
диктиона́льный диктіона́льний; д. ске-

ле́т диктіона́льний скеле́т 
диктионе́мовый диктіоне́мовий; д. сла́нец 

диктіоне́мовий сла́нець 
диктиони́т диктіоні́т, -ту 
диктиорогово́й диктіорогови́й; д-ва́я 

гу́бка диктіорогова́ гу́бка 
диктитакси́товый диктитакси́товий 
дилабора́ция дилабора́ція, -ції 
дилато́метр дилато́метр, -ра 
диллини́т диліні́т, -ту 
дилоктометри́ческий дилоктомет-

ри́чний 
дилювиа́льный дилювіа́льний 
дилювиани́зм дилювіані́зм, -му 
дилю́вий дилю́вій, -вію 
диметиламиноизома́сляный диметила-

міноізома́сляний 
диметилпириди́н диметилпіриди́н, -ну 

диметродо́н диметродо́н, -ну 
диморони́зм димороні́зм, -му; бейри-

хи́дный д. бейрихі́дний димороні́зм 
диморфаканти́нный диморфакан-

ти́нний; д-ные се́пты диморфаканти́нні 
се́пти 

диморфи́зм диморфі́зм, -му; клоде-
нелли́дный д. клоденелі́дний диморфі́зм 

диморфи́т диморфі́т, -ту 
димо́рфный димо́рфний; д-ная фо́рма 

димо́рфна фо́рма 
диморфооли́т диморфоолі́т, -ту 
ди́на ди́на, -ни 
дина́мика дина́міка, -ки, д. и п. -міці; 

д. геомагни́тного по́ля дина́міка геомаг-
ні́тного по́ля; д. ландша́фта дина́міка 
ландша́фту; д. подзе́мных вод дина́міка 
підзе́мних вод; д. фитоцено́за дина́міка 
фітоцено́зу; д. экосисте́мы дина́міка еко-
систе́ми 

динами́т динамі́т, -ту 
динами́ческий динамі́чний; д-кая адап-

та́ция динамі́чна адапта́ція; д-кая гео-
ло́гия динамі́чна геоло́гія; д-кая геомор-
фоло́гия динамі́чна геоморфоло́гія; д-кая 
инду́кция динамі́чна інду́кція; д-кая на-
гру́зка динамі́чне наванта́ження; д-кая 
по́ристость динамі́чна по́ристість; д-кая 
про́чность динамі́чна мі́цність (три́вкість); 
д-кая систе́ма динамі́чна систе́ма; д-кая 
характери́стика динамі́чна характе-
ри́стика; д-кая эколо́гия динамі́чна еко-
ло́гія; д-кие запа́сы динамі́чні запа́си; 
д. диапазо́н динамі́чний діапазо́н; 
д. ко́мплекс динамі́чний ко́мплекс; 
д. коэффицие́нт динамі́чний коефіціє́нт; 
д. метаморфи́зм динамі́чний метамор-
фі́зм; д. разре́з динамі́чний ро́зріз; 
д. у́ровень динамі́чний рі́вень; д. эква́тор 
динамі́чний еква́тор; д-кое де́йствие ди-
намі́чна ді́я; д-кое отклоне́ние динамі́чне 
відхи́лення; д-кое равнове́сие динамі́чна 
рівнова́га; д-кое сопротивле́ние дина-
мі́чний о́пір; д-кое состоя́ние динамі́чний 
стан; д-кое увеличе́ние динамі́чне 
збі́льшення; д-кое явле́ние динамі́чне 
я́вище; о́бщая д-кая по́ристость зага́льна 
динамі́чна по́ристість 

динамоге́нный динамоге́нний; д. двой-
ни́к динамоге́нний двійни́к; д. проце́сс 
динамоге́нний проце́с 

динамогра́мма динамогра́ма, -ми 
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динамограни́т динамограні́т, -ту 
динамомаши́на динамомаши́на, -ни; 

двухколле́кторная д. двоколе́кторна ди-
намомаши́на; д. постоя́нного то́ка дина-
момаши́на пості́йного стру́му 

динамомаши́на-я́корь динамомаши́на-
я́кір, динамомаши́ни-я́коря 

динамомежрегиона́льный динамоміж-
регіона́льний; д. метаморфи́зм динамоміж-
регіона́льний метаморфі́зм 

динамометаморфи́зм динамометамор-
фі́зм, -му 

динамометаморфизо́ванный динамо-
метаморфізо́ваний; д-ное га́ббро динамо-
метаморфізо́ване га́бро; д. диаба́з дина-
мометаморфізо́ваний діаба́з 

динамометаморфи́ческий динамомета-
морфі́чний 

динамо́метр динамо́метр, -ра 
динамометри́рование динамометрува́ння 
динамо́ны мн. динамо́ни, -нів 
динамосла́нец динамосла́нець, -нцю 
динамотерма́льный динамотерма́льний; 

д. метаморфи́зм динамотерма́льний ме-
таморфі́зм 

динамотерми́ческий динамотермі́чний 
динамофлюида́льный динамофлюї-

да́льний; д-ная тексту́ра динамофлюї-
да́льна тексту́ра 

дина́нт дина́нт, -ту 
дина́нтский дина́нтський; д. отде́л ди-

на́нтський ві́дділ 
дина́рский дина́рський; д. век ди-

на́рський вік; д. отде́л дина́рський ві́дділ 
ди́нас ди́нас, -су 
ди́насовый ди́насовий; д. кирпи́ч 

ди́насова це́гла 
динафтоли́т динафтолі́т, -ту 
дини́т дині́т, -ту 
диноза́вр диноза́вр, -ра; птицета́зовый д. 

птахота́зовий диноза́вр; рога́тый д. ро-
га́тий диноза́вр; утконо́сый д. качконо́сий 
диноза́вр; ящерота́зовый д. ящерота́зовий 
диноза́вр 

диноза́вр-завропо́д диноза́вр-завропо́д, -да 
диноза́вровый диноза́вровий; д. гори-

зо́нт диноза́вровий горизо́нт; д. слой ди-
ноза́вровий шар  

дино́рнис дино́рніс, -са 
диносе́йс диносе́йс, -са 
диноте́рий диноте́рій, -рія 
динофлагелля́ты мн. динофлагеля́ти, -ля́т 

диноцера́ты мн. диноцера́ти, -тів 
диноцефа́лы мн. диноцефа́ли, -лів 
диноци́сты мн. диноци́сти, -цист 
динэколо́гия динеколо́гія, -гії 
диоксиви́нный діоксиви́нний; д-ная ки-

слота́ діоксиви́нна кислота́ 
диокси́д діокси́д, -ду; д. свинца́ діокси́д 

свинцю́; д. тита́на діокси́д тита́ну; 
д. углеро́да діокси́д вуглецю́ 

диоктаэдри́ческий діоктаедри́чний 
диолефи́н діолефі́н, -ну 
диопси́д діопси́д, -ду; хро́мовый д. 

хро́мовий діопси́д 
диопсиди́т діопсиди́т, -ту 
диопси́дный діопси́дний 
диопта́з діопта́з, -зу 
дио́птр діо́птр, -ра 
диоптри́ческий діоптри́чний 
диори́т діори́т, -ту; авги́товый д. ав-

гі́товий діори́т; альби́товый д. альбі́товий 
діори́т; анорти́товый д. анорти́товий діо-
ри́т; иго́льчатый д. голча́стий діори́т; 
очко́вый д. ві́чковий (очко́вий) діори́т; 
роговообма́нковый д. роговообма́нковий 
діори́т; субщелочно́й д. сублу́жний діо-
ри́т; шарово́й д. кульови́й діори́т 

диоритиза́ция діоритиза́ція, -ції 
диори́товый діори́товий; д-вая ма́гма 

діори́това ма́гма; д. гнейс діори́товий 
гнейс; д. порфири́т діори́товий порфіри́т 

диохрои́т діохроїт́, -ту 
дипентакти́н дипентакти́н, -ну 
дипи́р дипі́р, -ру 
дипирами́да дипірамі́да, -ди; гексаго-

на́льная д. гексагона́льна дипірамі́да; 
дигексагона́льная д. дигексагона́льна 
дипірамі́да; дитетрагона́льная д. дитетра-
гона́льна дипірамі́да; дитригона́льная д. 
дитригона́льна дипірамі́да; ромби́ческая д. 
ромбі́чна дипірамі́да; тетрагона́льная д. 
тетрагона́льна дипірамі́да; тригона́льная д. 
тригона́льна дипірамі́да 

дипирамида́льный дипіраміда́льний; 
д. га́битус дипіраміда́льний га́бітус 

дипирамидови́дный дипірамідоподі́бний; 
д. га́битус дипірамідоподі́бний га́бітус 

дипиритиза́ция дипіритиза́ція, -ції 
ди́плекс ди́плекс, -са 
дипле́урула дипле́урула, -ли 
диплодо́к диплодо́к, -ка 
диплоида́льные сущ., мн. диплоїда́льні,  

-них 
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дипло́идный дипло́їдний; д-ное поко-
ле́ние дипло́їдне поколі́ння 

диплокони́ческий диплоконі́чний 
диплопо́ры мн. диплопо́ри, -по́р 
диплоспи́ра диплоспі́ра, -ри 
дипо́ль дипо́ль, -ля, т. -лем; верти-

ка́льный д. вертика́льний дипо́ль 
дипо́льный дипо́льний; д-ное индук-

цио́нное профили́рование дипо́льне ін-
дукці́йне профілюва́ння; д. ме́тод ди-
по́льний ме́тод 

дипротодо́н дипротодо́н, -на 
дипротодо́нтный дипротодо́нтний 
диптере́чия диптере́чія, -чії 
директи́вный директи́вний; д-ная 

структу́ра директи́вна структу́ра; д-ная 
тексту́ра директи́вна тексту́ра 

дирекцио́нный дирекці́йний; д. у́гол 
дирекці́йний кут 

дисгармони́чный дисгармоні́йний, дис-
гармоні́чний; д-ная скла́дка дисгармо-
ні́йна скла́дка 

дисилика́т дисиліка́т, -ту 
диск диск, -ка; абактина́льный д. абак-

тина́льний диск; апика́льный д. апі-
ка́льний диск; база́льный д. база́льний 
диск; д. пыльцы́ диск пилку́; имаги-
на́льный д. імагіна́льний диск; маг-
ни́тный д. магні́тний диск; осево́й д. 
осьови́й диск; педа́льный д. педа́льний 
диск; фрикцио́нный д. фрикці́йний диск; 
центра́льный д. центра́льний диск 

диска́льциевый диска́льцієвий 
дискарда́нтный дискарда́нтний; д-ная 

доли́на дискарда́нтна доли́на 
диске́тный диске́тний; д-ная регист-

ра́ция диске́тна реєстра́ція 
ди́сковый ди́сковий; д-вая пила́ ди́скова 

пила́; д-вое долото́ ди́скове долото́ 
дискови́дный, дискообра́зный диско-

поді́бний; д-ная га́лька дископоді́бна 
га́лька (рінь); д-ная за́лежь дископо-
ді́бний по́клад; д-ная пласти́нка диско-
поді́бна пласти́нка; д-ная по́ра дископо-
ді́бна по́ра; д-ная ра́ковина дископоді́бна 
черепа́шка (му́шля, ско́йка); д-ная фо́рма 
дископоді́бна фо́рма; д. кокколи́т диско-
поді́бний коколі́т; д. кора́лл дископо-
ді́бний кора́л; сре́дняя д-ная зо́на сере́дня 
дископоді́бна зо́на 

дисколи́т дисколі́т, -ту 

дисконтинуа́льный дисконтинуа́льний; 
д-ные измене́ния дисконтинуа́льні змі́ни 

дисконфо́рмный дисконфо́рмний; д-ная 
интру́зия дисконфо́рмна інтру́зія 

дискоордини́рованный дискоордино́ваний; 
д-ная эволю́ция дискоордино́вана еволю́ція 

дискорда́нтный дискорда́нтний; д-ная 
интру́зия дискорда́нтна інтру́зія; д-ное 
залега́ние дискорда́нтне заляга́ння; д-ное 
значе́ние дискорда́нтне зна́чення; д. бе́рег 
дискорда́нтний бе́рег 

дискотриэ́ны мн. дискотріе́ни, -ріе́н 
дискрази́т дискрази́т, -ту 
дискрепа́нтность дискрепа́нтність, -ності, 

т. -ністю 
дискретиза́ция дискретиза́ція, -ції; адап-

ти́вная д. адапти́вна дискретиза́ція; 
неэквидиста́нтная д. нееквідиста́нтна 
дискретиза́ція; эквидиста́нтная д. еквіди-
ста́нтна дискретиза́ція 

дискре́тность дискре́тність, -ності, т.  
-ністю 

дискре́тный дискре́тний; д-ная вели-
чина́ дискре́тна величина́; д-ная 
изме́нчивость дискре́тна мінли́вість; 
д. сигна́л дискре́тний сигна́л; д. спре́динг 
дискре́тний спре́динг 

дискре́тум-дельти́диум дискре́тум-
дельти́діум, дискре́туму-дельти́діуму 

дискре́тум-крура́лиум дискре́тум-
крура́ліум, дискре́туму-крура́ліуму 

дискре́тум-спонди́лиум дискре́тум-
спонди́ліум, дискре́туму-спонди́ліуму 

дискримина́тор дискриміна́тор, -ра; ам-
плиту́дный д. ампліту́дний дискримі-
на́тор; дифференциа́льный д. диферен-
ціа́льний дискриміна́тор; интегра́льный д. 
інтегра́льний дискриміна́тор 

дискристалли́ческий дискристалі́чний 
дислокацио́нный дислокаці́йний; д-ная 

бре́кчия дислокаці́йна бре́кчія; д-ное не-
согла́сие дислокаці́йна незгі́дність; д. ме-
таморфи́зм дислокаці́йний метаморфі́зм 

дислока́ция дислока́ція, -ції; вулка-
ни́ческая д. вулкані́чна дислока́ція; гори-
зонта́льная д. горизонта́льна дислока́ція; 
дизъюнкти́вная д. диз'юнкти́вна дисло-
ка́ція; д. жи́лы дислока́ція жи́ли; д. раз-
гру́зки дислока́ція розванта́ження (роз-
ванта́жування); д. сжа́тия дислока́ція сти́с-
нення (сти́ску); криоге́нная д. кріоге́нна 
дислока́ція; леднико́вая д. льодовико́ва 
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дислока́ція; о́ползневая д. зсувна́ дисло-
ка́ція; пликати́вная д. плікати́вна дисло-
ка́ція; радиа́льная д. радіа́льна дисло-
ка́ція; разрывна́я д. розривна́ дислока́ція; 
сбро́совая (сбро́сная, сбросна́я) дисло-
ка́ция скидна́ дислока́ція; скла́дчатая д. 
складча́ста дислока́ція; соляна́я д. соляна́ 
дислока́ція; тангенциа́льная д. танген-
ціа́льна дислока́ція; тектони́ческая д. 
тектоні́чна дислока́ція 

дислоци́рованный дислоко́ваний; д-ная 
сбро́сом жи́ла дислоко́вана ски́дом жи́ла; 
д-ное залега́ние дислоко́ване заляга́ння 

дислоци́ровать[ся] дислокува́ти[ся],  
-ку́є[ться] 

дислюи́т дислюї́т, -ту 
дисодо́нтный дисодо́нтний; д. тип дисо-

до́нтний тип 
ди́спач ди́спач, -ча, т. -чем 
диспаша́ диспаша́, -ші́, т. -ше́ю 
дисперга́тор дисперга́тор, -ра; бурово́й д. 

бурови́й дисперга́тор; гидравли́ческий д. 
гідравлі́чний дисперга́тор; гидромеха-
ни́ческий д. гідромехані́чний диспер-
га́тор; механи́ческий д. механі́чний дис-
перга́тор 

дисперге́нт дисперге́нт, -та 
дисперге́нтный дисперге́нтний; д-ная 

структу́ра дисперге́нтна структу́ра 
дисперги́рование диспергува́ння 
дисперги́рованный дисперго́ваний 
дисперги́ровать[ся] диспергува́ти[ся],  

-гу́є[ться] 
дисперсали́зм дисперсалі́зм, -му 
дисперсио́нный дисперсій́ний; д-ная 

среда́ дисперсі́йне середо́вище; д. ана́лиз 
дисперсі́йний ана́ліз; д. исто́чник диспер-
сі́йне джерело́; д. ме́тод дисперсій́ний 
ме́тод; д. эффе́кт дисперсій́ний ефе́кт 

диспе́рсия диспе́рсія, -сії; анома́льная 
(аномали́йная) д. анома́льна (аномалі́йна) 
диспе́рсія; асимметри́ческая (асиммет-
ри́чная) д. асиметри́чна диспе́рсія; гори-
зонта́льная д. горизонта́льна диспе́рсія; 
д. биссектри́сы диспе́рсія бісектри́си; 
д. величины́ диспе́рсія величини́; д. волн 
диспе́рсія хвиль; д. воспроизводи́мости 
диспе́рсія відтво́рюваності; д. двупрелом-
ле́ния диспе́рсія двозало́млення; д. осе́й 
диспе́рсія о́сей; д. перекре́щивания дис-
пе́рсія перехре́щення (перехре́щування); 
д. репродукти́вности диспе́рсія репроду-

кти́вності; д. све́та диспе́рсія сві́тла; 
д. свойств диспе́рсія власти́востей; 
д. ско́рости диспе́рсія шви́дкості; д. слу-
ча́йной величины́ диспе́рсія випадко́вої 
величини́; д. содержа́ния элеме́нтов дис-
пе́рсія вмі́сту елеме́нтів; д. сравне́ния 
диспе́рсія порівня́ння; д. угла́ опти́ческих 
осе́й диспе́рсія кута́ опти́чних о́сей; 
д. электри́ческих свойств диспе́рсія елек-
три́чних власти́востей; колло́идно-
хими́ческая д. коло́їдно-хімі́чна дис-
пе́рсія; коса́я д. коса́ (скісна́, навскі́сна) 
диспе́рсія; накло́нная д. похи́ла диспе́рсія 

диспе́рсность диспе́рсність, -ності, т.  
-ністю; д. взры́вчатых веще́ств (ВВ) 
диспе́рсність вибухо́вих речови́н (ВР); 
д. то́рфа диспе́рсність то́рфу 

диспе́рсный диспе́рсний; д-ная систе́ма 
диспе́рсна систе́ма; д-ная структу́ра дис-
пе́рсна структу́ра; диспе́рсная фа́за дис-
пе́рсна фа́за; д-ная фа́за колло́ида дис-
пе́рсна фа́за коло́їду; д-ное вещество́ дис-
пе́рсна речовина́; д-ные включе́ния дис-
пе́рсні вклю́чення 

диспропорциони́рование диспропорці-
онува́ння; д. водоро́да диспропорціону-
ва́ння во́дню 

диссепиме́нт дисепіме́нт, -та; лонсда-
лео́идный д. лонсдалео́їдний дисепіме́нт 

диссепимента́рий дисепімента́рій, -рія; 
лонсдалео́идный д. лонсдалео́їдний дисе-
пімента́рій; подковообра́зный д. підково-
поді́бний дисепімента́рій 

диссепимента́риум дисепімента́ріум, -ма 
диссимме́трия дисиметрі́я, -рі́ї 
диссипа́ция дисипа́ція, -ції 
диссни́т дисні́т, -ту 
диссогини́т дисогіні́т, -ту 
диссоко́нх дисоко́нх, -ху 
диссолюцио́нный дисолюці́йний; д-ная 

пустота́ дисолюці́йна порожни́на (пустота́) 
диссоциацио́нный дисоціаці́йний; д-ное 

давле́ние дисоціаці́йний тиск; д-ное рав-
нове́сие дисоціаці́йна рівнова́га 

диссоциа́ция дисоціа́ція, -ції; посто-
я́нная д. пості́йна дисоціа́ція; само-
произво́льная д. самочи́нна (спонта́нна, 
самові́льна) дисоціа́ція; электри́ческая д. 
електри́чна дисоціа́ція; электроли-
ти́ческая д. електроліти́чна дисоціа́ція 

диссоции́рованный дисоційо́ваний;  
д-ная вода́ дисоційо́вана вода́; д. компо-
не́нт дисоційо́ваний компоне́нт 
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диссоции́ровать[ся] дисоціюва́ти[ся],  
-цію́є[ться] 

диста́льно-бороздно́й диста́льно-борозе́нний 
диста́льно-по́ровый диста́льно-по́ровий 
диста́льный диста́льний; д-ная борозда́ 

диста́льна борозна́; д-ная пове́рхность 
диста́льна пове́рхня; д-ная проростко́вая 
по́ра диста́льна проростко́ва по́ра; д. шельф 
диста́льний шельф 

дистанцио́нный дистанці́йний; д-ная 
тру́бка дистанці́йна тру́бка; д-ное управ-
ле́ние дистанці́йне управлі́ння; д. ме́тод 
дистанці́йний ме́тод 

дисте́ма дисте́ма, -ми 
дисте́н дисте́н, -ну 
дистерри́т дистери́т, -ту 
дисте́та дисте́та, -ти 
дистилли́рование дистилюва́ння 
дистилли́рованный дистильо́ваний;  

д-ная вода́ дистильо́вана вода́ 
дистилли́ровать[ся] дистилюва́ти[ся],  

-лю́ю, -лю́єш, -лю́є[ться] 
дистилля́т дистиля́т, -ту; д. не́фти дис-

тиля́т на́фти 
дистилля́тор дистиля́тор, -ра 
дистилля́ция дистиля́ція, -ції; магма-

ти́ческая д. магмати́чна дистиля́ція 
дистиха́льный дистиха́льний; д-ная 

табли́чка дистиха́льна табли́чка 
дистоми́ческий дистомі́чний 
дистомоде́льный дистомоде́льний 
дистрофи́зм дистрофі́зм, -му 
дистро́фный дистро́фний; д-ное о́зеро 

дистро́фне о́зеро; д. водоём дистро́фне 
водо́ймище (дистро́фна водо́йма) 

дисульфи́д дисульфі́д, -ду 
дисульфокислота́ дисульфокислота́, -ти́ 
дисульфо́новый дисульфо́новий; д-вая 

кислота́ дисульфо́нова кислота́ 
дисфено́ид дисфено́їд, -да 
дисфеноида́льный дисфеноїда́льний 
дисфоти́ческий, дисфоти́чный дисфо-

ти́чний; д-кая (д-ная) зо́на дисфоти́чна 
зо́на; д-кая (д-ная) о́бласть дисфоти́чна 
о́бласть (діля́нка) 

дисфотосфе́ра дисфотосфе́ра, -ри 
дитетрагона́льно-дипирамида́льный ди-

тетрагона́льно-дипіраміда́льний; д.-д-ная 
симме́три́я дитетрагона́льно-дипіраміда́ль-
на симетрі́я 

дитетрагона́льно-пирамида́льный ди-
тетрагона́льно-піраміда́льний; д.-п-ная 

симме́три́я дитетрагона́льно-піраміда́льна 
симетрі́я 

дитетрагона́льно-скаленоэдри́ческий 
дитетрагона́льно-скаленоедри́чний 

дитетрагона́льный дитетрагона́льний; 
д-ная дипирами́да дитетрагона́льна дипі-
рамі́да; д-ная пирами́да дитетрагона́льна 
пірамі́да; д-ная при́зма дитетрагона́льна 
при́зма 

дитизо́н дитизо́н, -ну 
дитизо́нный дитизо́нний; д. ме́тод дити-

зо́нний ме́тод 
дитизони́т дитизоні́т, -ту 
дитио́новый дитіо́новий; д-вая кислота́ 

дитіо́нова кислота́ 
дитригона́льно-пирамида́льный дитри-

гона́льно-піраміда́льний; д.-п. вид сим-
ме́три́и дитригона́льно-піраміда́льний вид 
симетрі́ї 

дитригона́льно-скаленоэдри́ческий ди-
тригона́льно-скаленоедри́чний; д.-с-кая 
симме́три́я дитригона́льно-скаленоедри́чна 
симетрі́я 

дитригона́льный дитригона́льний; д-ная 
дипирами́да дитригона́льна дипірамі́да; 
д-ная пирами́да дитригона́льна пірамі́да; 
д-ная при́зма дитригона́льна при́зма; 
д. скалено́эдр дитригона́льний скалено́едр 

дитрихи́т дитрихі́т, -ту 
дитрои́т дитрої́т, -ту 
дитто́н дито́н, -ну 
дитце́йт дитце́йт, -ту 
дифенилтиокарбазо́н дифенілтіокарба-

зо́н, -ну 
дифенилэндоанилогидротиазо́л дифе-

нілендоанілогідротіазо́л, -лу 
дифилло́идный дифіло́їдний; д-ное сед-

ло́ дифіло́їдне сідло́ 
дифицерка́льный дифіцерка́льний; 

д. плавни́к дифіцерка́льний плаве́ць 
(плавни́к) 

дифлюэ́нтный дифлюе́нтний 
дифлюэ́нция дифлюе́нція, -ції 
дифраги́рованный дифраго́ваний; д-ная 

волна́ дифраго́вана хви́ля 
дифраги́ровать[ся] дифрагува́ти[ся],  

-гу́ю, -гу́єш, -гу́є[ться] 
дифракто́метр дифракто́метр, -ра 
дифрактоме́трия дифрактоме́трія, -рії 
дифракцио́нный дифракці́йний; д-ная 

мигра́ция дифракці́йна мігра́ція; д-ная 
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решётка дифракці́йні ґра́ти; д-ное преоб-
разова́ние дифракці́йне перетво́рення 

дифра́кция дифра́кція, -ції 
дифференциа́л диференціа́л, -ла; по́л-

ный д. по́вний диференціа́л; ча́стный д. 
части́нний диференціа́л 

дифференциа́льный диференціа́льний; 
д-ная интерпрета́ция диференціа́льна 
інтерпрета́ція; д-ная конденса́ция дифе-
ренціа́льна конденса́ція; д-ная крива́я 
диференціа́льна крива́; д-ная кривизна́ 
диференціа́льна кривина́ (кривизна́); д-ная 
подви́жность диференціа́льна рухо́мість; 
д-ная по́ристость диференці́альна 
по́ристість; д-ная систе́ма диферен-
ціа́льна систе́ма; д-ная термоме́трия ди-
ференціа́льна термоме́трія; д-ная термо-
па́ра диференціа́льна термопа́ра; д-ная 
флота́ция диференціа́льна флота́ція;  
д-ное выве́тривание диференціа́льне 
вивіт́рювання (зві́трювання); д-ное дви-
же́ние диференціа́льний рух; д-ное исчи-
сле́ние диференціа́льне чи́слення; д-ное 
сбросообразова́ние диференціа́льне ски-
доутво́рення; д-ное скольже́ние диферен-
ціа́льне ко́взання (ско́взання); д-ное уве-
личе́ние диференціа́льне збі́льшення;  
д-ное уплотне́ние диференціа́льне 
ущі́льнення; д-ное уравне́ние диферен-
ціа́льне рівня́ння; д. баро́метр диферен-
ціа́льний баро́метр; д. диа́гноз диферен-
ціа́льний діа́гноз; д. дискримина́тор дифе-
ренціа́льний дискриміна́тор; д. клива́ж 
диференціа́льний кліва́ж; д. терма́льный 
ана́лиз диференціа́льний терма́льний 
ана́ліз; д. термо́метр диференціа́льний 
термо́метр; д. ток диференціа́льний струм; 
д. трансформа́тор диференціа́льний транс-
форма́тор; д. я́корь диференціа́льний я́кір 

дифференциа́т диференціа́т, -та 
дифференциа́ция диференціа́ція, -ції; 

абисса́льная д. абіса́льна диференціа́ція; 
аддити́вная д. адити́вна диференціа́ція; 
анабати́ческая д. анабати́чна диферен-
ціа́ція; анатектони́ческая д. анатекто-
ні́чна диференціа́ція; асцензио́нная д. 
асцензі́йна диференціа́ція; га́зовая д. 
га́зова диференціа́ція; газогравита-
цио́нная д. газогравітаці́йна диферен-
ціа́ція; гидротерма́льная д. гідротер-
ма́льна диференціа́ція; глуби́нная д. гли-
би́нна диференціа́ція; гравитацио́нная д. 

гравітаці́йна диференціа́ція; диагене-
ти́ческая д. діагенети́чна диференціа́ція; 
д. вещества́ диференціа́ція речовини́; 
д. ма́гмы диференціа́ція ма́гми; д. отжи-
ма́ния диференціа́ція відти́скування (від-
тиска́ння, віджима́ння); д. по пло́тности 
диференціа́ція за густино́ю (щі́льністю); 
д. расщепле́ния диференціа́ція роз-
ще́плення (розще́плювання); д. смеще́ния 
диференціа́ція змі́щення (зсу́нення, зсу́ву); 
д. составля́ющих диференціа́ція складо-
ви́х; д. тече́ния диференціа́ція течії́; 
д. элеме́нтов диференціа́ція елеме́нтів; 
диффузио́нная д. дифузі́йна диферен-
ціа́ція; интрузи́вная д. інтрузи́вна дифе-
ренціа́ція; инфильтрацио́нная д. інфільт-
раці́йна диференціа́ція; кинемати́ческая д. 
кінемати́чна диференціа́ція; конвекцио́н-
ная д. конвекці́йна диференціа́ція; конт-
ра́стная д. контра́стна диференціа́ція; 
кристаллизацио́нная д. кристалізаці́йна 
диференціа́ція; кристаллизацио́нно-
гравитацио́нная д. кристалізаці́йно-
гравітаці́йна диференціа́ція; кристалли-
зацио́нно-диффузио́нная д. кристаліза-
ці́йно-дифузі́йна диференціа́ція; лик-
вацио́нная д. лікваці́йна диференціа́ція; 
ликвацио́нно-гравитацио́нная д. ліква-
ці́йно-гравітаці́йна диференціа́ція; магма-
ти́ческая д. магмати́чна диференціа́ція; 
метаморфи́ческая д. метаморфі́чна дифе-
ренціа́ція; механи́ческая д. механі́чна дифе-
ренціа́ція; молекуля́рная д. молекуля́рна 
диференціа́ція; оса́дочная д. осадо́ва дифе-
ренціа́ція; осмоти́ческая д. осмоти́чна ди-
ференціа́ція; палинге́нная д. палінге́нна 
диференціа́ція; пневматолити́ческая (пнев-
матоли́товая) д. пневматоліти́чна (пневма-
толі́това) диференціа́ція; реакцио́нная д. 
реакці́йна диференціа́ція; седимента-
цио́нная д. седиментаці́йна диференціа́ція; 
синтекти́ческая д. синтекти́чна диферен-
ціа́ція; стати́ческая д. стати́чна диферен-
ціа́ція; фильтрацио́нная д. фільтраці́йна 
диференціа́ція; флотацио́нная д. флота-
ці́йна диференціа́ція; фракцио́нная д. 
фракці́йна диференціа́ція; хими́ческая д. 
хімі́чна диференціа́ція; хими́ческая 
оса́дочная д. хімі́чна осадо́ва диферен-
ціа́ція; экзоге́нная д. екзоге́нна диференціа́-
ція; экзомагмати́ческая д. екзомагмати́чна 
диференціа́ція; эманацио́нная д. еманаці́йна 
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диференціа́ція; эндомагмати́ческая д. ендо-
магмати́чна диференціа́ція 

дифференци́рование диференціюва́ння 
дифференци́рованный диференці-

йо́ваний; д-ная да́йка диференційо́вана 
да́йка; д-ная за́лежь диференційо́ваний 
по́клад; д-ная интру́зия диференційо́вана 
інтру́зія; д-ное те́ло диференційо́ване ті́ло; 
д. силл диференційо́ваний сил; д. шток 
диференційо́ваний шток 

дифференци́ровать[ся] диференцію-
ва́ти[ся], -цію́ю, -цію́єш, -цію́є[ться] 

диффлюэ́нтный дифлюе́нтний; д. лед-
ни́к дифлюе́нтний льодови́к; д. перева́л 
дифлюе́нтний перева́л 

диффузи́вность дифузи́вність, -ності, т. 
-ністю 

диффузи́вный дифузи́вний 
диффузио́нно-адсорбцио́нный дифу-

зі́йно-адсорбці́йний; д.-а-ная си́ла дифу-
зі́йно-адсорбці́йна си́ла 

диффузио́нно-плёночный дифузі́йно-
плі́вковий; д.-п-ная мигра́ция дифузі́йно-
плі́вкова мігра́ція 

диффузио́нный дифузі́йний; д-ная ди-
фференциа́ция дифузі́йна диференціа́ція; 
д-ная поло́счатость дифузі́йна сму-
га́стість (смужкува́тість); д-ная тексту́ра 
дифузі́йна тексту́ра; д. метасомати́зм 
дифузі́йний метасомати́зм; д. метасомато́з 
дифузі́йний метасомато́з; д. мигмати́т 
дифузі́йний мігмати́т; д. орео́л дифузі́йний 
орео́л; д. потенциа́л дифузі́йний потен-
ціа́л; д. слой дифузі́йний шар  

диффузи́ровать[ся] дифузува́ти[ся],  
-зу́є[ться] 

диффу́зия дифу́зія, -зії; га́зовая д. га́зова 
дифу́зія; метаморфи́ческая д. метамор-
фі́чна дифу́зія; молекуля́рная д. молеку-
ля́рна дифу́зія; электролити́ческая д. 
електроліти́чна дифу́зія 

диффу́зный дифу́зний; д-ная вода́ ди-
фу́зна вода́; д-ная пове́рхность дифу́зна 
пове́рхня; д-ная тексту́ра дифу́зна текс-
ту́ра; д-ная фасцио́ла дифу́зна фасціо́ла; 
д. орео́л дифу́зний орео́л 

диффу́зор дифу́зор, -ра 
диффунди́рование дифундува́ння 
диффунди́ровать[ся] дифундува́ти[ся],  

-ду́є[ться] 
дихограпти́д дихограпти́д, -ду 
дихограпти́дный дихограпти́дний 

дихотоми́рование дихотомува́ння 
дихотоми́ческий дихотомі́чний; д. ключ 

дихотомі́чний ключ; д-кое жилкова́ние 
дихотомі́чне жилкува́ння; д-кое раздвое́ние 
дихотомі́чне роздво́єння 

дихотоми́я дихотомі́я, -мі́ї 
дихотриэ́ны мн. дихотріе́ни, -ріе́н 
дихрои́зм дихрої́зм, -му 
дихрои́т дихрої́т, -ту 
дихрои́чный дихрої́чний; д. минера́л 

дихрої́чний мінера́л 
дихроми́зм дихромі́зм, -му 
дицикли́ческий дициклі́чний; д-кая 

ли́лия дициклі́чна лі́лія; д-кая ча́шечка 
дициклі́чна ча́шечка; д. щито́к дицик-
лі́чний щито́к 

дицинодо́нт дицинодо́нт, -та 
дициноцефа́л дициноцефа́л, -ла 
диэ́др діе́др, -ра 
диэдри́ческий діедри́чний; д-кая бе-

зо́сная симме́три́я діедри́чна безосьова́ 
симетрі́я; д-кая осева́я симме́три́я діед-
ри́чна осьова́ симетрі́я; д. безо́сный вид 
симме́три́и діедри́чний безві́сний вид 
симетрі́ї; д. безо́сный класс діедри́чний 
безві́сний (безосьови́й) клас; д. осево́й 
класс діедри́чний осьови́й клас 

диэле́ктрик діеле́ктрик, -ка 
диэлектри́ческий діелектри́чний; д-кая 

восприи́мчивость діелектри́чна сприй-
ня́тливість; д-кая поляриза́ция діелек-
три́чна поляриза́ція; д-кая постоя́нная 
діелектри́чна ста́ла; д-кая проница́емость 
діелектри́чна прони́кність; д-кая сепа-
ра́ция діелектри́чна сепара́ція; д. карота́ж 
діелектри́чний карота́ж; д-кое вещество́ 
діелектри́чна речовина́ 

диэлькометри́ческий діелькометри́чний; 
д. влагоме́р діелькометри́чний вологомі́р 

диэ́ны мн. діе́ни, діе́н 
диэте́ма діете́ма, -ми 
диэтилами́н діетиламі́н, -ну 
диэтиленглико́ль діетиленгліко́ль, -лю, 

т. -лем 
длина́ довжина́, -ни́; д. аре́и довжина́ 

аре́ї; д. волны́ довжина́ хви́лі; д. гра-
дие́нт-зо́нда довжина́ градіє́нт-зо́нда; 
д. диффу́зии нейтро́на довжина́ дифу́зії 
нейтро́на; д. замедле́ния бы́строго нейт-
ро́на довжина́ спові́льнення (упо-
ві́льнення) швидко́го нейтро́на; д. за-
мо́чного кра́я довжина́ замко́вого кра́ю; 
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д. ка́жущейся волны́ довжина́ уя́вної 
хви́лі; д. координа́льного кра́я довжина́ 
координа́льного кра́ю; д. когере́нтности 
довжина́ когере́нтності; д. опера́тора 
фи́льтра довжина́ опера́тора фі́льтра; 
д. по паде́нию довжина́ за паді́нням; 
д. после́днего оборо́та ра́ковины довжи-
на́ оста́ннього о́берту (поворо́ту) черепа́шки 
(му́шлі, ско́йки); д. потенциа́л-зо́нда дов-
жина́ потенціа́л-зо́нда; д. ра́ковины довжи-
на́ черепа́шки (му́шлі, ско́йки); д. си́нуса 
довжина́ си́нуса; д. ство́рки довжина́ сту́лки 

длинново́лновый довгохвильови́й 
длиннокони́ческий довгоконі́чний;  

д-кая ра́ковина довгоконі́чна черепа́шка 
(му́шля, ско́йка) 

длиннокры́лость довгокри́лість, -лості, 
т. -лістю 

длиннокры́лые сущ., мн. довгокри́лі, -лих 
длиннопери́одный довгопері́одний;  

д-ная вариа́ция довгопері́одна варіа́ція; 
д. сейсмо́граф довгопері́одний сейсмо́граф 

длиннопла́менный довгополумене́вий; 
д. у́голь довгополумене́ве ву́гі́лля 

длинносто́лбчатый довгостовпча́стий, 
довгостовпча́тий; д. о́блик довгостовп-
ча́стий (довгостовпча́тий) ви́гляд (о́брис) 

длиннохоботко́вые сущ., мн. довгохо-
ботко́ві, -вих 

дли́нный до́вгий; д-ная ось до́вга вісь 
дли́тельный трива́лий; д-ная отка́чка 

трива́ла відка́чка (трива́ле відка́чування); 
д-ная про́чность трива́ла міц́ність 

дли́тельность трива́лість, -лості, т. -лістю; 
д. жи́зни трива́лість життя́ 

дли́ться трива́ти, -ва́є 
дневно́й де́нний; д-на́я периоди́чность 

де́нна періоди́чність; д-на́я пове́рхность 
де́нна пове́рхня 

днестро́вий дністро́вій, -вію 
днепро́вий дніпро́вій, -вію 
днепро́вский дніпро́вський; д-кая 

гру́ппа дніпро́вська гру́па; д-кая море́на 
дніпро́вська море́на; д-кие слои́ дні-
про́вські шари́; д. я́рус лёсса дні-
про́вський я́рус ле́су; д-кое оледене́ние 
дніпро́вське зледені́ння (заледені́ння) 

днепро́вско-доне́цкий дніпро́всько-
доне́цький; Д.-Д-кая впа́дина Дні-
про́всько-Доне́цька запа́дина 

днепропетро́вский дніпропетро́вський; 
д-кие слои́ дніпропетро́вські шари́  

дни́ще дни́ще, -ща, т. -щем; д. кора́лла 
дни́ще кора́ла; д. ча́шечки дни́ще 
ча́шечки; ло́жное д. неспра́вжнє дни́ще; 
настоя́щее д. спра́вжнє дни́ще; непо́лное д. 
непо́вне дни́ще; осево́е д. осьове́ дни́ще; 
решётчатое д. ґратча́сте дни́ще 

дни́щевые сущ., мн. днищові́, -ви́х, дни-
щеві́, -ви́х 

дно дно, дна; аэри́рованное д. аеро́ване 
дно; безжи́зненное д. безжиттє́ве дно; 
д. доли́ны дно доли́ни; д. кра́тера дно 
кра́тера; д. литора́ли дно літора́лі; 
д. океа́на дно океа́ну; д. пеще́ры дно пе-
че́ри; д. реки́ дно рі́чки (ріки́); д. синкли-
на́ли дно синкліна́лі; д. ци́рка дно ци́рку; 
и́листое д. му́листе (мулке́, наму́листе) 
дно; камени́стое д. кам'яни́сте (каменя́сте, 
камени́сте) дно; морско́е д. морське́ дно; 
океани́ческое д. океані́чне дно; песча́ное д. 
піща́не дно; пеще́рное д. пече́рне дно; по-
ка́тое д. спа́дисте дно; раку́шечное д. чере-
па́шкове дно; ступе́нчатое д. східча́сте (сту-
пі́нчасте) дно; твёрдое д. тверде́ дно 

дноуглубле́ние днопогли́блення, днопо-
гли́блювання 

доальго́нский доальго́нський; д-кая 
фа́за горообразова́ния доальго́нська фа́за 
гороутво́рення (горотворення) 

доархе́йский доархе́йський; д-кая фа́за 
горообразова́ния доархе́йська фа́за горо-
утво́рення (горотворення) 

доба́вка до́мішка, -ки, д. и п. -шці, р. мн. 
-шок; гидравли́ческие д-ки гідравлі́чні 
до́мішки; глинозёмные д-ки глинозе́мні 
до́мішки; железосодержа́щие д-ки залізо-
вмі́сні до́мішки; кремнезёмистая д. крем-
незе́миста до́мішка; пылесма́чивающие 
д-ки пилозмо́чувальні до́мішки 

доба́вочный додатко́вий; д-ная аперту́ра 
додатко́ва аперту́ра; д-ная ка́мера додат-
ко́ва ка́мера; д-ная ма́сса додатко́ва ма́са;  
д-ная перегоро́дка додатко́ва перегоро́дка; 
д-ная по́лость додатко́ва порожни́на; д-ные 
и́глы додатко́ві голки́; д-ные у́стья додат-
ко́ві у́стя; д. ток додатко́вий струм 

добалти́йский добалті́йський; д-кая 
ста́дия добалті́йська ста́дія 

дебреели́т дебреєлі́т, -ту 
добреи́т добреї́т, -ту 
до́бротовский до́бротівський; д-кая 

сви́та до́бротівська сві́та 
добыва́ние добува́ння, видобува́ння 
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добыва́ть[ся], добы́ть[ся] добува́ти[ся], 
-ва́ю, -ва́єш, -ва́є[ться], видобува́ти[ся],  
-ва́ю, -ва́єш, -ва́є[ться], добу́ти[ся], -бу́ду,  
-бу́деш, -бу́де[ться], ви́добути[ся], -буду,  
-будеш, -буде[ться] 

добы́тый добу́тий, ви́добутий 
добы́ча 1. (продукт, получаемый в ре-

зультате действия) ви́добуток, -тку, до-
бу́ток, -тку; втори́чная д. втори́нний 
ви́добуток (добу́ток); низкоусту́пная д. 
ка́мня низькоусту́пний ви́добуток (добу́ток) 
ка́меню; сре́дняя д. сере́дній ви́добуток 
(добу́ток); сумма́рная д. сума́рний 
ви́добуток (добу́ток); су́точная д. добови́й 
ви́добуток (добу́ток); уде́льная д. пито́мий 
ви́добуток (добу́ток); факти́ческая д. фак-
ти́чний ви́добуток (добу́ток); ша́хтная д. 
ша́хтний ви́добуток (добу́ток); 

2. (действие) добува́ння, видобува́ння, 
ви́добуток, -тку; бурокли́новая д. буро-
кли́нове добува́ння (бурокли́нове видобу-
ва́ння, бурокли́новий ви́добуток); высо-
коуступна́я (высокоусту́пная) д. високо-
усту́пне добува́ння (високоусту́пне видо-
бува́ння, високоусту́пний ви́добуток) 
ка́меню; глубиннонасо́сная д. глибинно-
насо́сне добува́ння (глибиннонасо́сне ви-
добува́ння, глибиннонасо́сний ви́добуток); 
глубоково́дная д. глибоково́дне добу-
ва́ння (глибоково́дне видобува́ння, глибо-
ково́дний ви́добуток); д. поле́зных иско-
па́емых видобува́ння ко́ри́сних копа́лин; 
откры́тая д. відкри́те видобува́ння (від-
кри́тий ви́добуток); фонта́нная д. не́фти 
фонта́нне добува́ння (фонта́нне видобу-
ва́ння, фонта́нний ви́добуток) на́фти 

добы́чный добувни́й; д-ная сква́жина 
добувна́ свердлови́на; д. комба́йн добув-
ни́й комба́йн 

довери́т довери́т, -ту 
довери́тельный дові́рчий; д-ная ве-

роя́тность дові́рча ймові́рність (імо-
ві́рність); д-ная грани́ца дові́рча межа́; 
д. интерва́л дові́рчий інтерва́л 

довжа́нский довжа́нський; д-кая сви́та 
довжа́нська сві́та 

до́ггер до́гер, -ру 
догеологи́ческий догеологі́чний; д-кая 

ста́дия догеологі́чна ста́дія 
догиали́новый догіалі́новий; д-вая 

структу́ра догіалі́нова структура 
до́гма до́гма, -ми 

догнакскаи́т догнакськаї́т, -ту 
догнакски́т догнакські́т, -ту 
догру́зка дованта́ження, дованта́жування 
додека́нт додека́нт, -ту 
додека́эдр додека́едр, -ра; д. прелом-

ле́ния додека́едр зало́млення; пентаго-
на́льный д. пентагона́льний додека́едр; 
ромби́ческий д. ромбі́чний додека́едр 

додекаэдри́ческий додекаедри́чний;  
д-кая структу́ра решётки додекаедри́чна 
структу́ра ґра́ток 

додека́эдро-пентагона́льный додека́едро-
пентагона́льний 

додецилами́н додециламі́н, -ну 
дождева́льно-дрена́жный дощува́льно-

дрена́жний; д.-д-ное отта́ивание дощу-
ва́льно-дрена́жне та́нення 

дождева́льно-инфильтрацио́нный до-
щува́льно-інфільтраці́йний; д.-и-ная гид-
роотта́йка дощува́льно-інфільтраці́йне 
гідровідтава́ння 

дождево́й дощови́й; д-ва́я боро́здка до-
щова́ борозе́нка; д-ва́я вода́ дощова́ вода́; 
д-ва́я денуда́ция дощова́ денуда́ція; 
д. сток дощови́й стік; д-вы́е оса́дки до-
щові́ о́пади; д. знак дощови́й знак 

дождеме́р дощомі́р, -ра 
дождли́вый дощови́й; д. кли́мат дощо-

ви́й клі́мат 
дождь дощ, -щу́; втори́чный д. втори́нний 

дощ; ка́менный д. кам'яни́й (камі́нний) дощ; 
крова́вый д. крива́вий дощ; метео́рный д. 
метео́рний дощ; пе́пельный д. по́пільний 
дощ; перви́чный д. перви́нний дощ; 
пы́льный д. пилови́й дощ 

дожива́ющий дожива́ючий; д-щие так-
со́ны дожива́ючі таксо́ни 

до́за до́за, -зи; д. излуче́ния до́за випро-
мі́нювання; д. облуче́ния до́за опро-
мі́нювання; д. поглоще́ния до́за вбира́ння 
(поглина́ння); уде́льная д. пито́ма до́за; 
эквивале́нтная д. еквівале́нтна до́за; 
экспозицио́нная д. експозиці́йна до́за 

доза́тор доза́тор, -ра; объёмный д. 
об'є́мний доза́тор 

дози́метр дози́метр, -ра 
дозиметри́ческий дозиметри́чний; 

д. контро́ль дозиметри́чний контро́ль;  
д-кое стекло́ дозиметри́чне скло 

дози́ниевый дози́нієвий; д. я́рус до-
зи́нієвий я́рус 
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дозиро́вочный дозува́льний; д. насо́с 
дозува́льний насо́с 

доинверсио́нный доінверсі́йний 
доинтрузи́вный доінтрузи́вний 
доистори́ческий доістори́чний; д. пе-

ри́од доістори́чний пері́од 
дока́занный дове́дений, дока́заний;  

д-ные запа́сы дове́дені (дока́зані) запа́си 
доказа́тельство 1. до́від, -воду, до́каз,  

-зу; д. доке́мбрия до́від (до́каз) доке́мбрію; 
д. докристалли́ческой структу́ры до́від 
(до́каз) докристалі́чної структу́ри; д. эпо́хи 
до́від (до́каз) епо́хи; докембри́йское д. 
докембрі́йський до́від (до́каз); 

2. дове́дення; д. от проти́вного до-
ве́дення від супроти́вного 

документа́ция документа́ція, -ції; гео-
логи́ческая д. геологі́чна документа́ція; 
го́рная графи́ческая д. гірни́ча графі́чна 
документа́ція; прое́ктно-сме́тная д. 
прое́ктно-кошто́рисна документа́ція 

дола́ц дола́ц, -цу 
долге́льский долге́льський; д. век дол-

ге́льський вік 
долги́нский долгі́нський; д-кая сви́та 

долгі́нська сві́та 
долгору́нский довгору́нський; д-кая 

сви́та довгору́нська сві́та 
долгосро́чный довготерміно́вий, довго-

строко́вий; д. прогно́з довготерміно́вий 
(довгостроко́вий) прогно́з 

долгота́ довгота́, -ти́; гелиографи́ческая д. 
геліографі́чна довгота́; географи́ческая д. 
географі́чна довгота́; со́лнечная д. со́нячна 
довгота́ 

долго́тный довго́тний; д-ная река́ дов-
го́тна річ́ка (ріка́) 

доледнико́вый дольодовико́вий; д-вые 
отложе́ния дольодовико́ві від́клади 

долери́н долери́н, -ну 
долери́т долери́т, -ту; анальци́мовый д. 

анальци́мовий долери́т; бронзи́товый д. 
бронзи́товий долери́т; миндалека́менный д. 
мигдалекам'яни́й (мигдалекамі́нний) доле-
ри́т; палагони́товый д. палагоні́товий 
долери́т; порфи́ровый д. порфі́ровий до-
лери́т; субщелочно́й д. сублу́жний долери́т 

долери́товый долери́товий; д-вая ва́кка 
долери́това ва́ка; д-вая структу́ра доле-
ри́това структу́ра 

долерофани́т долерофані́т, -ту 

доли́на доли́на, -ни; абисса́льная д. абі-
са́льна доли́на; автоге́нная д. автоге́нна 
доли́на; анаклина́льная д. анакліна́льна 
доли́на; андецеде́нтная д. андецеде́нтна 
доли́на; антиклина́льная д. антиклі-
на́льна доли́на; асекве́нтная д. асекве́нтна 
доли́на; асимметри́ческая (асиммет-
ри́чная) д. асиметри́чна доли́на; вися́чая д. 
вися́ча доли́на; вло́женная д. вкла́дена 
доли́на; воронкови́дная (воронкооб-
ра́зная) д. воронкоподі́бна доли́на; 
вре́занная д. урі́зана доли́на; го́рная д. 
гірська́ доли́на; двухъя́русная д. 
двоя́русна доли́на; диагона́льная д. діаго-
на́льна доли́на; диаклина́льная д. діаклі-
на́льна доли́на; дискарда́нтная д. дискар-
да́нтна доли́на; доли́на взры́ва доли́на 
ви́буху; д. вы́носа доли́на ви́носу; д. про-
ва́ла доли́на прова́лу; д. проры́ва доли́на 
прори́ву; д. развева́ния доли́на розві-
ва́ння; д. разли́ва доли́на розлиття́ (роз-
ли́ву); д. размы́ва доли́на розми́ву; 
дре́вняя д. да́вня доли́на; закры́тая д. 
закри́та доли́на; за́мкнутая д. за́мкнена 
(за́мкнута) доли́на; зато́пленная д. за-
то́плена доли́на; зре́лая д. зрі́ла доли́на; 
инсекве́нтная д. інсекве́нтна доли́на; 
ка́рстовая д. ка́рстова доли́на; катакли-
на́льная д. катакліна́льна доли́на; кольце-
ва́я д. кільце́ва доли́на; консекве́нтная д. 
консекве́нтна доли́на; коро́ткая д. коро́тка 
доли́на; корытообра́зная д. коритопо-
ді́бна доли́на; котлообра́зная д. казанопо-
ді́бна (котлоподі́бна) доли́на; крутобо́кая д. 
крутобо́ка доли́на; крючкообра́зная д. 
гачкоподі́бна доли́на; ладьеви́дная 
(ладьеобра́зная) д. човноподіб́на доли́на; 
леднико́вая д. льодовико́ва доли́на; ли-
не́йная д. ліні́йна доли́на; ло́жная д. не-
спра́вжня доли́на; меандри́рующая д. 
меандрува́льна доли́на; мёртвая д. ме́ртва 
доли́на; мешкообра́зная д. мішкоподі́бна 
доли́на; молода́я д. молода́ доли́на; мо-
ноклина́льная д. монокліна́льна доли́на; 
наго́рная д. нагі́рна доли́на; надрезна́я д. 
надрізна́ доли́на; нало́женная д. на-
кла́дена доли́на; недозре́лая д. недозрі́ла 
доли́на; незре́лая д. незрі́ла доли́на; нейт-
ра́льная д. нейтра́льна доли́на; несгла́-
женная д. незгла́джена доли́на; обсек-
ве́нтная д. обсекве́нтна доли́на; односто-
ро́нняя д. однобіч́на (односторо́ння)  
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доли́на; одряхле́вшая д. поста́рі́ла до-
ли́на; о́зовая д. о́зова доли́на; откры́тая д. 
відкри́та доли́на; перезре́лая д. перезрі́ла 
доли́на; переуглублённая д. перепо-
гли́блена доли́на; плоскодо́нная д. плос-
кодо́нна доли́на; погребённая д. похо́вана 
доли́на; подво́дная д. підво́дна (субак-
ва́льна) доли́на; по́днятая д. пі́дня́та (пі-
ді́йня́та) доли́на; по́йменная д. запла́вна 
доли́на; пока́тая д. спа́диста (поло́га) до-
ли́на; полуоткры́тая д. напіввідкри́та 
доли́на; попере́чная д. попере́чна доли́на; 
после́дующая д. насту́пна (да́льша, по-
да́льша) доли́на; приви́тая д. прище́плена 
доли́на; присоединённая д. приє́днана 
доли́на; приуро́ченная к ли́нии сбро́сов д. 
приуро́чена до лі́нії ски́дів доли́на; про-
до́льная д. поздо́вжня (подо́вжня) доли́на; 
разветвлённая д. розгалу́жена доли́на; 
ра́мповая д. ра́мпова доли́на; ресек-
ве́нтная д. ресекве́нтна доли́на; речна́я д. 
річкова́ доли́на; ри́фтовая д. ри́фтова до-
ли́на; сбро́совая (сбро́сная, сбросна́я) д. 
скидна́ доли́на; сгла́женная д. згла́джена 
доли́на; синклина́льная д. синкліна́льна 
доли́на; сквозна́я д. прохідна́ (на́скрізна) 
доли́на; слепа́я д. сліпа́ доли́на; сло́жная д. 
складна́ доли́на; согла́сная д. одна́кова 
(згі́дна) доли́на; структу́рная д. струк-
ту́рна доли́на; субсекве́нтная д. субсек-
ве́нтна доли́на; суха́я д. суха́ доли́на; сфор-
мирова́вшаяся д. сформо́вана доли́на; 
тектони́ческая д. тектоні́чна доли́на; тре-
уго́льная д. трику́тна доли́на; тро́говая д. 
тро́гова доли́на; удлинённая д. подо́вжена 
(здо́вжена, ви́довжена) доли́на; утоплён-
ная д. уто́плена (пото́плена) доли́на; цир-
кообра́зная д. циркоподі́бна доли́на; ча-
шеобра́зная д. чашоподі́бна доли́на; че-
чевицеобра́зная д. сочевицеподі́бна до-
ли́на; эпигенети́ческая д. епігенети́чна 
доли́на; эрозио́нная (эрози́йная) д. еро-
зі́йна доли́на; ю́ная д. ю́на доли́на; 
я́русная д. я́русна доли́на; ящикооб-
ра́зная д. ящикоподі́бна доли́на 

доли́на-гра́бен доли́на-гра́бен, доли́ни-
гра́бена 

доли́нно-ба́лочный доли́нно-ба́лковий; 
д.-б. релье́ф доли́нно-ба́лковий рельє́ф 

доли́нно-море́нный доли́нно-море́нний; 
д.-м. релье́ф доли́нно-море́нний рельє́ф 

доли́нный доли́нний; д-ная вода́ до-
ли́нна вода́; д-ная равни́на доли́нна рів-
ни́на; д-ная ро́ссыпь доли́нне розси́пище 
(доли́нний ро́зсип); д-ная терра́са доли́нна 
тера́са; д-ное о́зеро доли́нне о́зеро; д-ные 
отложе́ния доли́нні ві́дклади; д. водоразде́л 
доли́нний вододі́л; д. ландша́фт доли́нний 
ландша́фт; д. ледни́к доли́нний льодови́к; 
д. меа́ндр доли́нний меа́ндр; д. торфя́ник 
доли́нне торфо́вище 

доли́нский доли́нський; д-кая сви́та до-
ли́нська сві́та 

долиомо́рфный доліомо́рфний; д. тип 
поро́ды доліомо́рфний тип поро́ди 

до́лиум до́ліум, -му 
долихоза́вр доліхоза́вр, -ра 
долихофи́льный доліхофі́льний 
долихоцефа́льный доліхоцефа́льний 
долоарени́т долоарені́т, -ту 
долока́ст долока́ст, -ту 
доломикри́т доломікри́т, -ту 
доломи́т доломі́т, -ту; брекчиеви́дный д. 

брекчієподі́бний доломі́т; во́дорослевый д. 
во́доростевий доломі́т; втори́чный д. вто-
ри́нний доломі́т; диагенети́ческий д. діа-
генети́чний доломі́т; д. замеще́ния доло-
мі́т замі́щення; желе́зистый д. залі́зистий 
доломі́т; известко́вый д. вапни́стий доло-
мі́т; иса́ковские д-ты іса́ківські доломі́ти; 
метасомати́ческий д. метасомати́чний 
доломі́т; обло́мочный д. ула́мковий доло-
мі́т; ооли́товый д. оолі́товий доломі́т; 
перви́чно-оса́дочный д. перви́нно-осадо́-
вий доломі́т; перви́чный д. перви́нний 
доломі́т; пеще́ристый д. пече́ристий до-
ломі́т; пла́менный д. полум'я́ний доломі́т; 
пластово́й д. пластови́й (шарови́й) доломі́т; 
рудоно́сный д. рудоно́сний доломі́т; седи-
ментацио́нный д. седиментаці́йний доло-
мі́т; сингенети́ческий (сингенети́чный) д. 
сингенети́чний доломі́т; строматоли́товый д. 
строматолі́товий доломі́т; эпигенети́ческий д. 
епігенети́чний доломі́т 

доломитиза́ция доломітиза́ція, -ції 
доломитизи́рованный доломітизо́ваний; 

д. известня́к доломітизо́ваний вапня́к 
доломи́тный доломі́тний 
доломи́то-ангидри́т доломі́то-ангідри́т, -ту 
доломи́товый доломі́товий; д-вая мука́ 

доломі́тове бо́рошно (доломі́това мука́);  
д-вая сви́та доломі́това сві́та; д-вая 
то́лща доломі́това то́вща; д. известня́к 
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доломі́товий вапня́к; д. ме́ргель доло-
мі́товий ме́ргель; д. мра́мор доломі́товий 
ма́рмур; д. песо́к доломі́товий пісо́к; 
д. сла́нец доломі́товий сла́нець; д. цеме́нт 
доломі́товий цеме́нт 

доломи́то-гипс доломі́то-гіпс, -су 
доломитоли́т доломітолі́т, -ту 
доло́н доло́н, -на 
долореси́т долореси́т, -ту 
долоруди́т долоруди́т, -ту 
долоспари́т долоспари́т, -ту 
долото́ долото́, -та́, мн. -ло́та, -лі́т; буро-

во́е д. бурове́ долото́; двухперо́вое д. дво-
перо́ве долото́; ди́сковое д. ди́скове доло-
то́; д. кана́тного буре́ния долото́ ка-
на́тного бурі́ння (све́рдлення, свердлі́ння); 
коло́нковое д. коло́нкове долото́; кресто-
обра́зное д. хрестоподі́бне долото́; 
резцо́вое д. різце́ве долото́; трёхша-
ро́шечное д. тришаро́шкове (триша-
ро́шечне) долото́; шаро́шечное д. ша-
ро́шкове (шаро́шечне) долото́ 

долотообра́зный долотоподі́бний; д. ре-
зе́ц долотоподі́бний різе́ць 

доло́тчатый долотча́стий; д. бур долот-
ча́стий бур; перфора́торная д-тая ко-
ро́нка перфора́торна долотча́ста коро́нка 

до́лька ча́сточка, -ки, д. и п. -чці, мн.  
-чки́, -чо́к; палимо́рфные д-ки палі-
мо́рфні часточки́ 

до́льчатость часточко́вість, -вості, т. -вістю 
до́льчатый часточко́вий; д. лист часточ-

ко́вий лист 
до́ля ча́стка, -ки, д. и п. -тці, мн. -тки́, 

-то́к; д. пусто́т ча́стка пусто́т (порож-
ни́стості); д. уча́стия ча́стка у́часті; 
зри́тельная д. зорова́ ча́стка; обо-
ня́тельная д. нюхова́ ча́стка; у́зкие не-
преры́вные д-ли вузькі́ непере́рвні частки́ 

дома́ник дома́нік, -ку 
доманики́т доманікі́т, -ту 
дома́никовый дома́ніковий; д-вая сви́та 

дома́нікова сві́та 
домати́ческий домати́чний; д-кая грань 

домати́чна грань; д-кая пло́скость дома-
ти́чна площина́ 

домафи́ческий домафі́чний 
домба́ровский домба́рівський; д-кая 

сви́та домба́рівська сві́та 
домейки́т домейкі́т-ту 
домелово́й докрейдяни́й 
доме́н доме́н, -на 

доме́на доме́на, -ни 
до́менный до́менний; д-ная структу́ра 

до́менна структу́ра; д. у́голь до́менне 
ву́гі́лля 

доме́р доме́р, -ру 
доме́рский доме́рський; д. я́рус до-

ме́рський я́рус 
домина́нта доміна́нта, -ти; эрозио́нная 

(эрози́йная) д. ерозі́йна доміна́нта 
домина́нтный доміна́нтний; д. крато́н 

доміна́нтний крато́н; д. пара́метр домі-
на́нтний пара́метр 

доминерализацио́нный домінераліза-
ці́йний; д-ная тре́щина домінералізаці́йна 
трі́щина 

домини́рование домінува́ння 
домини́рующий панівни́й, доміну́ючий; 

д-щая фо́рма панівна́ (доміну́юча) фо́рма 
доми́т домі́т, -ту 
домици́лиум доміці́ліум, -му 
домплери́т-сапропе́ль домплери́т-

сапропе́ль, домплери́ту-сапропе́лю, т. 
домплери́том-сапропе́лем 

домури́т домури́т, -ту 
донаксови́дный донаксоподі́бний 
донари́т донари́т, -ту 
Донба́сс Донба́с, -су (Доне́цький басе́йн) 
донбасси́т донбаси́т, -ту 
донба́сский донба́ський; д. я́рус дон-

ба́ський я́рус 
до́нга до́нга, -ги, д. и п. -нзі, р. мн. донг 
доне́цкий доне́цький; д-кая зо́на доне́цька 

зо́на; д-кая палеомагни́тная гиперзо́на 
доне́цька палеомагні́тна гіперзо́на; д-кая 
фа́за доне́цька фа́за; д-кая фа́за скла́д-
чатости доне́цька фа́за складча́стості; 
Д. бассе́йн Донецький бассейн; Д. кряж 
Доне́цький кряж (Доне́цьке па́смо) 

до́нники мн. до́нники, -ків 
до́нный до́нний; д-ная вода́ до́нна вода́; 

д-ная гли́на до́нна гли́на; д-ная ла́ва 
до́нна ла́ва; д-ная море́на до́нна море́на; 
д-ная рапа́ до́нна ропа́; д-ная ско́рость 
до́нна шви́дкість; д-ная соль до́нна сіль; 
д-ная фа́уна до́нна фа́уна; д-ная фо́рма 
до́нна фо́рма; д-ное напластова́ние до́нне 
напластува́ння (нашарува́ння); д-ные на-
но́сы до́нні нано́си; д-ные оса́дки до́нні 
оса́дки; д-ные отложе́ния до́нні ві́дклади; 
д-ные рассо́лы до́нні розсо́ли; д. грави-
ме́тр до́нний гравіме́тр; д. ил до́нний мул 
(наму́л); д. лёд до́нний лід; д. органи́зм 
до́нний органі́зм; д. щуп до́нний щуп 
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доорогенети́ческий доорогенети́чний 
допалеозо́йский допалеозо́йський 
допли́тный допли́тний; д-ная тек-

то́ника допли́тна текто́ніка 
до́пплеровский до́плерівський; д-кая 

систе́ма до́плерівська систе́ма; д. геофи-
зи́ческий ме́тод до́плерівський геофі-
зи́чний ме́тод 

дополни́тельный додатко́вий; д-ная бо-
кова́я перегоро́дка додатко́ва бічна́ (бо-
кова́) перегоро́дка; д-ная вале́нтность 
додатко́ва вале́нтність; д-ная ло́пасть 
додатко́ва ло́пать; д-ная оболо́чка додат-
ко́ва оболо́нка; д-ная пласти́на додатко́ва 
пласти́на; д-ная пласти́нка додатко́ва 
пласти́нка; д-ная по́лость додатко́ва по-
рожни́на; д-ная по́ра додатко́ва по́ра;  
д-ная скла́дка додатко́ва скла́дка; д-ная 
сте́нка додатко́ва сті́нка; д-ная тру́бка 
додатко́ва тру́бка; д-ное двойникова́ние 
додатко́ве двійникува́ння; д-ное седло́ 
додатко́ве сідло́; д-ные авикуля́рии додат-
ко́ві авікуля́рії; д-ные боковы́е се́пты 
додатко́ві бічні́ (бокові́) се́пти; д-ные 
зу́бчики додатко́ві зу́бчики; д-ные 
по́ровые кана́лы додатко́ві по́рові ка-
на́ли; д-ные по́ровые табли́чки додатко́ві 
по́рові табли́чки; д-ные се́пты додатко́ві 
се́пти; д-ные у́стья додатко́ві у́стя; д-ные 
я́мочки додатко́ві ямочки́; д. двойни́к 
додатко́вий двійни́к; д. код додатко́вий 
код; д. ко́нус додатко́вий ко́нус; д. скеле́т 
додатко́вий скеле́т; д. тип додатко́вий тип; 
д. у́гол додатко́вий кут 

дополня́ющий допо́внювальний; д-щая 
поро́да допо́внювальна поро́да; д-щая 
структу́ра допо́внювальна структу́ра 

допплери́т доплери́т, -ту 
допродукти́вный допродукти́вний; 

д. релье́ф допродукти́вний рельє́ф 
допуска́емый допусти́мий; д-мая на-

гру́зка допусти́ме наванта́ження 
допусти́мый допусти́мий, припусти́мий; 

д-мая погре́шность допусти́ма (припус-
ти́ма) по́хибка; д-мое значе́ние допусти́ме 
(припусти́ме) зна́чення; д-мое пониже́ние 
допусти́ме (припусти́ме) зни́ження; д-мое 
уси́лие допусти́ме зуси́лля 

дордо́нский дордо́нський; д. я́рус 
дордо́нський я́рус 

доро́га доро́га; моноре́льсовая д. моно-
ре́йкова доро́га; подвесна́я кана́тная д. 
підвісна́ кана́тна доро́га 

доро́жный доро́жній, (путевой – обыч-
но) шляхови́й; д. бето́н шляхови́й бе́тон; 
д. кли́нкер шляхови́й (доро́жній) клі́нкер 

дорса́льный дорса́льний; д-ная борозда́ 
дорса́льна борозна́; д-ная ка́мера дор-
са́льна ка́мера; д-ная ка́псула дорса́льна 
ка́псула; д-ная ли́ния дорса́льна лі́нія;  
д-ная ло́пасть дорса́льна ло́пать; д-ная 
пове́рхность дорса́льна пове́рхня; д-ная 
ство́рка дорса́льна сту́лка; д-ная сте́нка 
дорса́льна сті́нка; д-ная сторона́ дор-
са́льний бік (дорса́льна сторона́); д-ная 
ча́шечка дорса́льна ча́шечка; д-ная щель 
дорса́льна щі́ли́на; д-ное по́ле дорса́льне 
по́ле; д-ное седло́ дорса́льне сідло́; д-ные 
зу́бчики дорса́льні зу́бчики; д-ные плас-
ти́нки дорса́льні пласти́нки; д-ные ру́ки 
дорса́льні ру́ки; д. ва́лик дорса́льний 
ва́лик; д. край ра́ковины дорса́льний 
край черепа́шки (му́шлі, ско́йки); 
д. фора́мен дорса́льний фора́мен; на-
сле́дственный д. желобо́к спадко́вий дор-
са́льний жолобо́к; среди́нная д-ная се́пта 
сере́динна дорса́льна се́пта 

дорс-вентра́льный дорс-вентра́льний;  
д.-в. диа́метр ра́ковины дорс-вентра́льний 
діа́метр черепа́шки (му́шлі, ско́йки) 

дорсолатера́льный дорсолатера́льний; 
д-ное по́ле дорсолатера́льне по́ле; д-ные 
пласти́нки дорсолатера́льні пласти́нки;  
д-ные по́лосы дорсолатера́льні сму́ги;  
д-ные ру́ки дорсолатера́льні ру́ки 

дорсоцентра́льный дорсоцентра́льний 
до́рсум до́рсум, -му 
дору́дный дору́дний; д-ная структу́ра 

дору́дна структу́ра; д-ная текто́ника до-
ру́дна текто́ніка; д-ное наруше́ние до-
ру́дне пору́шення; д. сброс дору́дний скид 

досами́ческий досамі́чний 
доска́ до́шка, -ки, д. и п. -шці, мн. -шки́,  

-шо́к; мра́морная д. мармуро́ва до́шка 
доскообра́зный дошкоподі́бний; д. о́блик 

дошкоподі́бний о́брис (ви́гляд) 
досони́т досоні́т, -ту 
досреднеордо́викский досередньо-

ордо́вицький; д. пери́од досередньо-
ордо́вицький пері́од 
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доста́вка постача́ння; взрывна́я д. руды́ 
вибухо́ве (підривне́) постача́ння руди́; 
самотёчная д. самопли́вне постача́ння 

достове́рность вірогі́дність, -ності, т.  
-ністю, достові́рність, -ності, т. -ністю; 
д. изоли́ний вірогі́дність (достові́рність) 
ізолі́ній 

достове́рный вірогі́дний, достові́рний;  
д-ные запа́сы вірогі́дні (достові́рні) запа́си 

дотектони́ческий дотектоні́чний 
дофине́йский дофіне́йський; д. двойни́к 

дофіне́йський двійни́к 
доче́рний дочі́рній; д. коралли́т до-

чі́рній коралі́т; д. поли́п дочір́ній полі́п;  
д-няя ткань дочі́рня ткани́на 

доща́тый дощани́й, доща́тий; д. о́блик 
дощани́й (доща́тий) ви́гляд; д. шпат до-
щани́й шпат 

драви́дский драві́дський; д-кая гру́ппа 
драві́дська гру́па 

драви́т драві́т, -ту 
драви́товый драві́товий; д. турмали́н 

драві́товий турмалін́ 
дра́га дра́га, -ги, д. и п. дра́зі; морска́я д. 

морська́ дра́га 
драги́ровать[ся] драгува́ти[ся], -гу́ю, -гу́єш, 

-гу́є[ться] 
драгла́йн драгла́йн, -на 
дра́говский дра́гівський; д-кая сви́та 

дра́гівська сві́та 
драгоце́нный (о камне, металле и т. п.) 

кошто́вний, дорогоці́нний; д. ка́мень ко-
што́вний (дорогоці́нний) ка́мінь; д. оли-
ви́н кошто́вний (дорогоці́нний) оліві́н; 
д. хризоли́т кошто́вний (дорогоці́нний) 
хризолі́т; д. шерл кошто́вний (дорого-
ці́нний) шерл 

дра́жный дра́жний; д-ная разрабо́тка 
дра́жна розро́бка 

драйка́нторы мн. драйка́нтори, -рів 
драконти́т драконти́т, -ту 
древеси́на деревина́, -ни́; втори́чная д. 

втори́нна деревина́; желва́чная д. жовно-
поді́бна деревина́; обу́гленная д. обву́г-
лена деревина́; окамене́лая д. скам'яні́ла 
(окамені́ла, скамені́ла) деревина́; опали-
зо́ванная д. опалізо́вана деревина́; пер-
ви́чная д. перви́нна деревина́; свилева́тая д. 
свилева́та деревина́; твёрдая д. тверда́ 
деревина́; ядро́вая д. ядро́ва деревина́ 

древеси́нный дереви́нний; д-ная струк-
ту́ра дереви́нна структу́ра; д. цили́ндр 
дереви́нний цилі́ндр 

древеснокольцево́й деревнокільце́вий; 
д. ана́лиз деревнокільце́вий ана́ліз 

древе́сно-мохово́й дере́вно-мохови́й;  
д.-м. торф дере́вно-мохови́й торф 

древе́сно-травяно́й дере́вно-трав'яни́й; 
д.-т. торф дере́вно-трав'яни́й торф 

древе́сный 1. (живущий на деревьях) де-
ре́вний; д. лени́вец дере́вний ліни́вець; 

2. (из древесины) деревни́й, дерев'я́ний; 
д-ная гу́бка деревна́ гу́бка; д-ная зола́ 
деревна́ зола́; д-ная кора́ деревна́ кора́;  
д-ная ма́сса деревна́ маса́; д-ная смола 
деревна́ смола́; д-ная структу́ра деревна́ 
структу́ра; д-ная форма́ция деревна́ фор-
ма́ція; д-ное расте́ние деревна́ росли́на;  
д-ное строе́ние деревна́ (дерев'я́на) бу-
до́ва; д. лигни́т деревни́й лігні́т; д. пек 
деревни́й пек; д. спирт деревни́й спирт; 
д. тип деревни́й тип; д. торф деревни́й торф; 
д. уголь деревне́ ву́гі́лля; минера́льный д. 
у́голь мінера́льне деревне́ ву́гі́лля 

древнеазо́вский давньоазо́вський; д-кие 
слои́ давньоазо́вські шари́  

древнебалти́йский давньобалті́йський; 
д-кая трансгре́ссия давньобалті́йська 
трансгре́сія; д. пери́од давньобалті́йський 
пері́од 

древневала́шский давньоволо́ський;  
д-кая фа́за давньоволо́ська фа́за 

древневулкани́ческий давньовулка-
ні́чний; д-кая поро́да давньовулкані́чна 
поро́да 

древнекаспи́йский давньокаспі́йський;  
д-кие отложе́ния давньокаспі́йські ві́дклади 

древнекиммери́йский давньокіме-
рі́йський; д-кая фа́за горообразова́ния 
давньокімерій́ська фа́за гороутво́рення;  
д-кая фа́за скла́дчатости давньокіме-
рі́йська фа́за складча́стості; д. период дав-
ньокімері́йський пері́од 

древнекриворо́жский давньокриворі́зький; 
д-кая сви́та давньокриворі́зька сві́та 

древнекры́лые сущ., мн. давньокри́лі, -лих 
древнеледнико́вье давньольодовикі́в'я 
древнемежледнико́вье давньоміжльо-

довикі́в'я 
древнерода́нский давньорода́нський;  

д-кая фа́за давньорода́нська фа́за 
древнесветлоноско́вые сущ., мн. дав-

ньосвітлоноско́ві, -вих 
древнесетчатокры́лые сущ., мн. дав-

ньосітчастокри́лі, -лих, давньосітчато-
кри́лі, -лих 
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древнечерномо́рский давньочорно-
мо́рський; д-кие отложе́ния давньочор-
номо́рські ві́дклади 

древнечетверти́чный давньочетверти́н-
ний; д. отде́л давньочетверти́нний ві́дділ 

древнештири́йский давньоштирі́йський; 
д-кая фа́за давньоштирі́йська фа́за 

древнеэвкси́нский давньоевкси́нський;  
д-кие отложе́ния давньоевкси́нські ві́дкла-
ди; д-кое мо́ре давньоевкси́нське мо́ре 

дре́вний да́вній; д-нее оледене́ние да́внє 
зледені́ння (заледені́ння); д-нее ру́сло 
да́внє русло́; д-нее кристалли́ческое ядро́ 
да́внє кристалі́чне ядро́; д-нее ядро́ да́внє 
ядро́; д-ние нано́сы да́вні нано́си; д-ние 
оса́дки да́вні оса́дки; д-ние ракообра́зные 
да́вні ракоподі́бні; д-ние хи́щники да́вні 
хижаки́; д. во́зраст да́вній вік; д. вулка́н 
да́вній вулка́н; д. голоце́н да́вній голоце́н; 
д. ёж да́вній їжа́к; д. ка́менный век 
да́вній кам'яни́й вік; д. кит да́вній кит; 
д. кра́сный песча́ник да́вній черво́ний 
піскови́к; д. лёд да́вній лід; д. масси́в 
да́вній маси́в; д. матери́к да́вній матери́к; 
д. о́ползень да́вній зсув; д. пенепле́н 
да́вній пенепле́н; д. релье́ф да́вній рельє́ф; 
д. челове́к да́вня люди́на; д-няя берего-
ва́я ли́ния да́вня берегова́ лі́нія; д-няя 
доли́на да́вня доли́на; д-няя дю́на да́вня 
дю́на; д-няя жизнь да́внє життя́; д-няя 
море́на да́вня море́на; д-няя пове́рхность 
да́вня пове́рхня; д-няя по́чва да́вній 
ґрунт; д-няя равни́на да́вня рівни́на;  
д-няя ро́ссыпь да́внє розси́пище (да́вній 
ро́зсип); д-няя страна́ да́вня краї́на; д-няя 
терра́са да́вня тера́са 

дре́во де́рево, -ва; генеалоги́ческое д. 
генеалогі́чне де́рево 

древови́дный, древообра́зный дерево-
поді́бний; д-ная аперту́ра деревоподі́бна 
аперту́ра; д-ная де́льта деревоподі́бна 
де́льта; д-ная ра́ковина деревоподі́бна 
черепа́шка (му́шля, ско́йка); д-ная струк-
ту́ра деревоподі́бна структу́ра; д. гнейс 
деревоподі́бний гнейс; д. криста́лл дере-
воподі́бний криста́л; д. ледни́к деревопо-
ді́бний льодови́к; д. лигни́т деревопо-
ді́бний лігні́т; д. па́поротник деревопо-
ді́бна па́пороть; д. плау́н деревоподі́бний 
п'я́дич (плау́н); д. сла́нец деревоподі́бний 
сла́нець 

дреели́т дреєлі́т, -ту 

дрейка́нтер дрейка́нтер, -ра 
дрейф дрейф, -фу 
дре́йфовый дре́йфовий; д. лёд дре́йфова 

кри́га (дре́йфовий лід) 
дрейфу́ющий дрейфува́льний; д-щая 

льди́на дрейфува́льна крижи́на (кри́га) 
дре́на дре́на, -ни 
дрена́ж дрена́ж, -жу, т. -жем; берегово́й д. 

берегови́й дрена́ж; вну́тренний д. 
вну́трішній дрена́ж; гравитацио́нный д. 
гравітаці́йний дрена́ж; д. с разветвля́ю-
щимися кана́лами дрена́ж із розга-
лу́жувальними кана́лами; закры́тый д. 
закри́тий дрена́ж; инсекве́нтный д. інсек-
ве́нтний дрена́ж; кольцево́й д. кільце́вий 
дрена́ж; откры́тый д. відкри́тий дрена́ж; 
песча́ный д. піща́ний дрена́ж; подзе́м-
ный д. підзе́мний дрена́ж; се́тчатый д. 
сітча́стий (сітча́тий) дрена́ж 

дрена́жный дрена́жний; д-ная вода́ дре-
на́жна вода́; д-ная защи́та дрена́жний 
за́хист; д-ная кана́ва дрена́жна кана́ва;  
д-ная устано́вка дрена́жна устано́вка;  
д-ные маши́ны дрена́жні маши́ни; д. ко-
ло́дец дрена́жний коло́дязь; керами́ческая 
д-ная труба́ керамі́чна дрена́жна труба́ 

дрени́рование дренува́ння 
дрени́рованный дрено́ваний 
дрени́ровать[ся] дренува́ти[ся], -ну́ю,  

-ну́єш, -ну́є[ться] 
дрени́руемый дрено́ваний; д-мая пло́щадь 

дрено́вана пло́ща 
дрени́рующий дренува́льний; д-щая сис-

те́ма дренува́льна систе́ма; д. бассе́йн  
дренува́льний басе́йн; д. водоразде́л дре-
нува́льний вододі́л 

дресва́ жорства́, -ви́; гли́няная д. 
гли́няна жорства́; грани́тная д. грані́тна 
жорства́ 

дриа́совый дріа́совий; д-вая фло́ра 
дріа́сова фло́ра 

дриопите́к дріопіте́к, -ка 
дрифт дрифт, -ту 
дри́фтовый дри́фтовий; д-вая тео́рия 

дри́фтова тео́рія 
дробеви́дный дробоподі́бний; д. гра́вий 

дробоподі́бний гра́вій 
дроби́лка дроба́рка, -ки, д. и п. -рці, р. 

мн. -рок; валко́вая д. валкова́ дроба́рка; 
конусови́дная (конусообра́зная) д. кону-
соподі́бна дроба́рка; ро́торная д. ро́торна 
дроба́рка 
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дроби́льно-сортиро́вочный дроби́льно-
сортува́льний 

дроби́льный дроби́льний, роздрі́бнюваль-
ний 

дроби́мость подрі́бнюваність, -ності, т.  
-ністю 

дроби́ть[ся] дроби́ти[ся], -блю́, -биш,  
-бить[ся], роздрі́бнювати[ся], -нюю, -нюєш,  
-нює[ться], подрі́бнювати[ся], -нюю, -нюєш,  
-нює[ться] 

дробле́ние дро́блення, дробі́ння, 
дрі́бнення, подрі́бнення; втори́чное д. 
втори́нне дро́блення (дробі́ння, дрі́бнення, 
подрі́бнення); д. негабари́тов дро́блення 
(дробі́ння, дрі́бнення, подрі́бнення) нега-
бари́тів; д. проб дро́блення (дробін́ня, 
дрі́бнення, подрі́бнення) проб; ручно́е д. 
ручне́ дро́блення (дробін́ня, дрі́бнення, 
подрі́бнення) 

дроблёный дро́блений; д. гра́вий 
дро́блений гра́вій 

дро́бный дрібни́й, (расчленённый – ещё) 
роздріб́нений; д-ная кристаллиза́ция 
дрібна́ кристаліза́ція; д-ное расчлене́ние 
дрібне́ розчленува́ння 

дробово́й дробови́й, шротови́й; д-ва́я 
тексту́ра дробова́ тексту́ра; д-во́е буре́ние 
дробове́ (шротове́) бурі́ння; д. бур дробо-
ви́й (шротови́й) бур 

дробь дріб, дро́бу; бурова́я д. бурови́й 
дріб; ка́менная д. кам'яни́й (камі́нний) дріб 

дробя́щий подрі́бнювальний; д-щее 
де́йствие подрі́бнювальна ді́я; д. эффе́кт 
подрі́бнювальний ефе́кт 

дро́новский дро́нівський; д-кая сви́та 
дро́нівська сві́та 

дро́нты мн. дро́нти, -тів 
дроссели́рование дроселюва́ння; д. га́за 

дроселюва́ння га́зу 
дро́ссель дро́сель, -ля, т. -лем; д. с воз-

ду́шным зазо́ром дро́сель із пові́тря́ним 
зазо́ром (промі́жком) 

дроссельноёмкостный дросельноє́мнісний; 
д-ная связь дросельноє́мнісний зв'язо́к 

дро́ссельный дро́сельний; д. затво́р 
дро́сельний затво́р; д. регуля́тор дро́сельний 
регуля́тор; д. эффе́кт дро́сельний ефе́кт 

другманси́т другманси́т, -ту 
дружко́вский дружкі́вський; д. я́рус 

дружкі́вський я́рус 
дру́за дру́за, -зи 
друзи́т друзи́т, -ту 

друзи́товый друзи́товий; д-вая струк-
ту́ра друзи́това структу́ра; д-вая тексту́ра 
друзи́това тексту́ра 

друзови́дный друзоподіб́ний 
дру́зовый дру́зовий; д-вая пустота́ 

дру́зова порожни́на (пустота́); д-вая 
структу́ра дру́зова структу́ра; д-вая текс-
ту́ра дру́зова тексту́ра 

дру́млин дру́млін, -на 
друмли́новый друмлі́новий; д. релье́ф 

друмлі́новий рельє́ф 
дрюи́т дрюї́т, -ту 
дряхле́ние старі́ння 
дряхле́ть старі́ти, -рі́є, старі́тися, -рі́ється 
дря́хлость старе́зність, -ності, т. -ністю 
дуа́ба дуа́ба, -би 
дуа́бский дуа́бський; д-кие пласты́ 

дуа́бські пласти́  
дуали́зм дуалі́зм, -му 
дуби́льный дуби́льний; д-ная кислота́ 

дуби́льна кислота́ 
дубле́т дубле́т, -та 
дубли́рование дублюва́ння 
дублю́ра дублю́ра, -ри 
дубля́нский дубля́нський; д-кая сви́та 

дубля́нська сві́та 
дубро́вский дубрі́вський; д-кая сви́та 

дубрі́вська сві́та 
дуга́ дуга́, -ги́, д. и п. дузі́, р. мн. дуг; 

ве́рхняя д. позвонка́ ве́рхня дуга́ хребця́; 
вися́чая д. вися́ча дуга́; втори́чная остров-
на́я д. втори́нна острівна́ дуга́; вулка-
ни́ческая д. вулкані́чна дуга́; гесма́льная д. 
гесма́льна дуга́; гио́идная д. гіо́їдна дуга́; 
д. большо́го кру́га дуга́ вели́кого ко́ла; 
д. сжа́тия дуга́ сти́снення (сти́ску); 
д. скла́дчатости дуга́ складча́стості; 
жа́берная д. зя́брова дуга́; мандибу-
ля́рная д. мандибуля́рна дуга́; нер-
ва́льная д. нерва́льна дуга́; ни́жняя д. 
позвонка́ ни́жня дуга́ хребця́; оста́точная 
островна́я д. за́лишко́ва острівна́ дуга́; 
островна́я д. острівна́ дуга́; пе́рвая 
жа́берная д. пе́рша зя́брова дуга́; пер-
ви́чная островна́я д. перви́нна острівна́ 
дуга́; пла́менная д. полум'я́на (полуме-
не́ва) дуга́; пульси́рующая д. пульсу́юча 
дуга́; расши́ренная д. розши́рена дуга́; 
скулова́я д. ви́лична дуга́; су́меречная д. 
присмерко́ва (смерко́ва, су́тінкова) дуга́; 
трети́чная островна́я д. трети́нна острів-
на́ дуга́; фесто́нчатая д. фесто́нчаста дуга́; 
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шли́ровая д. шлі́рова дуга́; Ю́жно-
Черномо́рская палеотектони́ческая ос-
тровна́я д. Південночорномо́рська палео-
тектоні́чна острівна́ дуга́ 

дугово́й дугови́й; д-ва́я структу́ра дуго-
ва́ структу́ра; д. луч дугови́й про́мінь; 
д. спектр дугови́й спектр; д. у́голь дугове́ 
ву́гі́лля 

дугообра́зный дугоподі́бний; д-ная 
дю́на дугоподі́бна дю́на; дугови́дная  
(д-ная) море́на дугоподі́бна море́на; д-ная 
го́рная цепь дугоподі́бне гірське́ па́смо; 
дугови́дное (д-ное) жилкова́ние дугопо-
ді́бне жилкува́ння 

ду́дка ду́дка, -ки, д. и п. -дці, мн. -дки́, -до́к; 
сифо́нная д. сифо́нна (сифо́нова) ду́дка 

ду́жка ду́жка, -ки, д. и п. -жці, мн. -жки́,  
-жо́к 

ду́жковый ду́жний; д-вая структу́ра 
ду́жна структу́ра 

дукси́т дукси́т, -ту 
дукти́льность дукти́льність, -ності, т.  

-ністю 
дукти́льный дукти́льний 
ду́ктор ду́ктор, -ра 
дулу́тский дулу́тський; д. ага́т дулу́тський 

ага́т 
думали́т думалі́т, -ту 
думка́р думка́р, -ра 
дуна́йский дуна́йський; д-кое оледе-

не́ние дуна́йське зледені́ння (заледені́ння) 
дуна́йско-гю́нцский дуна́йсько-гю́нцький; 

д.-г-кое межледнико́вье дуна́йсько-
гю́нцьке міжльодовикі́в'я 

дунганнони́т дунганоні́т, -ту 
дундази́т дундази́т, -ту 
дуни́т дуні́т, -ту; серпентинизи́рован-

ный д. серпентинізо́ваний дуні́т 
дуни́т-пироксени́т дуні́т-піроксені́т, -ту 
дуни́т-пироксени́т-га́ббровый дуні́т-

піроксені́т-га́бровий; д.-п.-г-вая фор-
ма́ция дуні́т-піроксені́т-га́брова форма́ція 

дуплекси́т дуплекси́т, -ту 
ду́плекс-крура́лиум ду́плекс-крура́ліум, -му 
ду́плекс-насо́с ду́плекс-насо́с, -са 
ду́плекс-спонди́лиум ду́плекс-спонди́ліум, 

-му 
дупливинкуля́рный дупливінкуля́рний 
дуплика́тор дупліка́тор; мото́рный д. 

мото́рний дупліка́тор 
дуранги́т дурангі́т, -ту 

дурбахи́т дурбахі́т, -ту 
дурдени́т дурдені́т, -ту 
дури́т дури́т, -ту 
дурно́й пога́ний; д-на́я земля́ пога́на  

земля́ 
дурокляри́т дурокляри́т, -ту 
дуроку́ль дуроку́ль, -ля, т. -лем 
дуси́нский дуси́нський; д-кая сви́та  

дуси́нська сві́та 
ду́тик ду́тик, -ку 
дутьево́й дуттьови́й; д-ва́я сква́жина 

дуттьова́ свердлови́на 
дуфти́т дуфти́т, -ту 
ду́ющийся надимни́й; д-щаяся поро́да 

надимна́ поро́да; д-щаяся по́чва надим-
ни́й ґрунт 

дым дим, -му 
дыми́ть[ся] дими́ти[ся], -ми́ть[ся] 
ды́мный ди́мний; д-ная ша́хта ди́мна 

ша́хта; д. штрек ди́мний штрек; д. по́рох 
ди́мний по́рох 

ды́мчато-бу́рый димча́сто-бу́рий; д.-б. 
кварц димча́сто-бу́рий кварц 

ды́мчатый (о кварце, топазе и т. п.) 
димча́стий; д-тая ва́кка димча́ста ва́ка; 
д. кварц димча́стий кварц; тёмный д. 
кварц те́мний димча́стий кварц; д. топа́з 
димча́стий топа́з 

дымя́щий димля́чий; д-щая се́рная ки-
слота́ димля́ча сірча́на кислота́ 

дыркообразова́ние діркоутво́рення,  
(неоконч. д. – ещё) діркоутво́рювання, 
діркотво́рення 

ды́рочник ді́рочник, -ка 
дырчатоаперту́рный дірчастоапер-

ту́рний, дірчатоаперту́рний 
дырчатови́дный дірчастоподі́бний; д-ная 

по́ра дірчастоподі́бна по́ра 
ды́рчатый дірча́стий, дірча́тий; д. фильтр 

дірча́стий (дірча́тий) фільтр 
дыха́ние ди́хання; га́зовое д. га́зове 

ди́хання; ге́лиевое д. ге́лієве ди́хання 
дьялмаи́т дьялмаї́т, -ту 
дэви́н деві́н, -ну 
дюбюиссони́т дюбюїсоні́т, -ту 
дюджони́т дюджоніт́, -ту 
дю́кер дю́кер, -ра 
дюмонти́т дюмонти́т, -ту 
дюмортьери́т дюмортьєри́т, -ту 
дюмортьерити́т дюмортьєрити́т, -ту 
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дю́на дю́на, -ни; берегова́я д. берегова́ 
дю́на; блужда́ющая д. блукли́ва (мандрів-
на́) дю́на; валообра́зная д. валоподі́бна 
дю́на; гли́няная д. гли́няна дю́на; 
дви́жущаяся д. рухли́ва дю́на; дре́вняя д. 
да́вня дю́на; дугообра́зная д. дугоподі́бна 
дю́на; жива́я д. жива́ дю́на; і-обра́зная д.  
і-поді́бна дю́на; кольцева́я д. кільце́ва 
дю́на; кочу́ющая д. кочівна́ дю́на; ли-
не́йная д. ліні́йна дю́на; материко́вая д. 
материко́ва дю́на; мёртвая д. ме́ртва дю́на; 
неподви́жная д. нерухо́ма дю́на; парабо-
ли́ческая д. параболі́чна дю́на; передова́я д. 
передова́ дю́на; перемеща́ющаяся д. пере-
мі́щувальна дю́на; пита́емая д. жи́влена 
дю́на; подви́жная д. рухли́ва дю́на; попе-
ре́чная д. попере́чна дю́на; прибре́жная д. 
узбере́жна (прибере́жна) дю́на; при-
ру́словая д. прируслова́ дю́на; про-
до́льная д. поздо́вжня (подо́вжня) дю́на; 
разве́янная д. розві́яна дю́на 

дю́нный дю́нний; д-ная фа́за дю́нна 
фа́за; д. песо́к дю́нний пісо́к 

дюпарки́т дюпаркі́т, -ту 
дюралюми́ний дюралюмін́ій, -нію 

дюре́н дюре́н, -ну; д. битумино́зного 
у́гля́ дюре́н бітуміно́зного ву́гі́лля; 
д. се́рого цве́та дюре́н сі́рого ко́льору; 
д. чёрного цве́та дюре́н чо́рного ко́льору; 
ке́ннельский д. ке́нельський дюре́н; смо-
ляно́й д. смоляни́й дюре́н; спо́ровый д. 
спо́ровий дюре́н; толстоспо́ровый д. тов-
стоспо́ровий дюре́н 

дюрени́т дюрені́т, -ту 
дюре́но-витре́новый дюре́но-вітре́новий; 

д.-в. у́голь дюре́но-вітре́нове ву́гі́лля 
дюре́новый дюре́новий; д. у́голь дю-

ре́нове ву́гі́лля 
дюре́но-кларе́н дюре́но-кларе́н, -ну 
дюре́но-кларе́новый дюре́но-кларе́новий; 

д.-к. у́голь дюре́но-кларе́нове ву́гі́лля 
дюре́но-фюзе́новый дюре́но-фюзе́новий; 

д.-ф. у́голь дюре́но-фюзе́нове ву́гі́лля 
дюриро́н дюриро́н, -ну 
дюри́т дюри́т, -ту 
дюссерти́т дюсерти́т, -ту 
дюфрениберауни́т дюфреніберауні́т, -ту 
дюфрени́т дюфрені́т, -ту 
дюфренуази́т дюфренуази́т, -ту 
дя́гиль дя́гель, -лю, т. -лем 

 
 

Е 
 
евгедра́льный євгедра́льний 
евгени́т євгені́т, -ту 
евгени́товый євгені́товий 
евге́новый євге́новий; е. блеск єв-

ге́новий блиск  
евеит євеї́т, -ту 
евксени́т євксені́т, -ту 
евла́новский євла́нівський; е-кие слои́ 

євла́нівські шари́  
еврамери́йский єврамері́йський 
еврейнови́т єврейнові́т, -ту 
евре́йский євре́йський; е. грани́т євре́й-

ський грані́т; е. ка́мень євре́йський ка́мінь 
еврите́рм єврите́рм, -му 
еврифа́г єврифа́г, -гу 
евроазиа́тский євроазі́йський 
евро́пий євро́пій, -пію 
европи́т європі́т, -ту 
евсе́евский євсе́ївський; е-кая подсви́та 

євсе́ївська підсві́та 

евтро́фный євтро́фний; е. торф євтро́ф-
ний торф 

еги́петский єги́петський; е-кая я́шма 
єги́петська я́шма; е. алеба́стр єги́петський 
алеба́стр 

его́ровский єго́рівський; е-кая то́лща 
єго́рівська то́вща; е-кие слои́ єго́рівські 
шари́  

едини́ца одини́ця, -ці, т. -цею; а́томная е. 
а́томна одини́ця; гравитацио́нная е. гра-
вітаці́йна одини́ця; е. геологи́ческого 
вре́мени одини́ця геологі́чного ча́су; 
е. измере́ния земно́го магнети́зма оди-
ни́ця ви́міру земно́го магнети́зму; 
е. классифика́ции одини́ця класифіка́ції; 
е. магни́тной инду́кции одини́ця маг-
ні́тної інду́кції; е. Махе́ одини́ця Махе́; 
е. объёма одини́ця об'є́му; е. све́та оди-
ни́ця сві́тла; таксономи́ческая е. таксо-
номі́чна одини́ця; ура́новая е. ура́нова 
одини́ця; усло́вная е. умо́вна одини́ця; 
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элемента́рная структу́рная е. елемен-
та́рна структу́рна одини́ця 

едини́чный одини́чний, (изолированный) 
поодино́кий; е-ная грань одини́чна грань; 
е-ная но́рма вы́работки одини́чна но́рма 
ви́робітку; е-ная расце́нка одини́чна роз-
ці́нка; е-ная цепь поодино́ке ко́ло; е-ное 
зерно́ одини́чне зе́рно́; е. ве́ктор оди-
ни́чний ве́ктор; е. расхо́д пото́ка оди-
ни́чна ви́трата пото́ку 

единовре́менный одноразо́вий; е-ные 
отложе́ния одноразо́ві від́клади 

еди́ный єди́ний; е-ная систе́ма єди́на 
систе́ма; е-ная стратиграфи́ческая шка-
ла́ єди́на стратиграфі́чна шкала́ 

е́дкий їдки́й; е́-кая и́звесть їдке́ вапно́; 
е́-кая нефть їдка́ на́фта; е́-кая со́да їдка́ 
со́да; е́-кая щёлочь їдки́й луг; е́. натр 
їдки́й натр; е́-кое ка́ли їдке́ ка́лі 

ёж їжа́к, -ка́; двусимметри́чный ё. дво-
симетри́чний їжа́к; дре́вний ё. да́вній їжа́к; 
ископа́емый ё. викопни́й їжа́к; морско́й ё. 
морськи́й їжа́к; непра́вильный ё. не-
пра́вильний їжа́к; окамене́лый ё. скам'яні́-
лий (закам'яні́лий, окам'яні́лий, скамені́лий, 
окамені́лий) їжа́к; пло́ский ё. пло́ский їжа́к; 
пра́вильный ё. пра́вильний їжа́к; сердце-
ви́дный ё. серцеподі́бний їжа́к 

ежего́дный щорі́чний; е-ное увеличе́ние 
щоріч́не збі́льшення 

ежеголо́вниковые сущ., мн. їжачого-
лі́вкові, -вих 

ежеки́т єжекі́т, -ту 
ела́нь єла́нь, -ні, т. -нню 
еле́новский єле́нівський; е. ко́мплекс 

єле́нівський ко́мплекс 
еле́цкий єле́цький; е-кие слои́ єле́цькі 

шари́  
елизаветински́т єлизаветинські́т, -ту 
еллебеки́т єлебекі́т, -ту 
еллети́т єлети́т, -ту 
ело́вый яли́новий, смере́ко́вий; е. торф 

яли́новий (смере́ко́вий) торф 
ёлочный яли́нко́вий; ё. криста́лл 

яли́нко́вий криста́л 
ёмкостный є́мнісний, є́мкісний; ё-ная 

нагру́зка є́мнісне (є́мкісне) наванта́ження; 
ё-ная связь є́мнісний (є́мкісний) зв'язо́к; 
ё-ное сопротивле́ние є́мнісний (є́мкісний) 
о́пір; ё-ные запа́сы є́мнісні (є́мкісні) за-
па́си; ё. преобразова́тель є́мнісний 
(є́мкісний) перетво́рювач; ё. сейсмо́граф 

є́мнісний (є́мкісний) сейсмо́граф; ё. сейс-
мо́метр є́мнісний (є́мкісний) сейсмо́метр 

ёмкость є́мність, -ності, т. -ністю, 
мі́сткість, -кості, т. -кістю; восстано-
ви́тельная ё. відно́вна є́мність; ё. водо-
храни́лища є́мність (мі́сткість) водо-
схо́вища; ё. заря́дки є́мність заря́дки; 
ё. ландша́фта є́мність ландша́фту; ё. по-
глоще́ния по́чвы є́мність вбира́ння (по-
глина́ння) ґру́нту; ё. поляриза́ции є́мність 
поляриза́ції; ё. пото́ка є́мність пото́ку; 
ё. среды́ є́мність середо́вища; изо-
мо́рфная ё. ізомо́рфна є́мність; ка-
пилля́рная ё. капіля́рна є́мність; раз-
ря́дная ё. розря́дна є́мність; реакцио́н-
ная ё. реакці́йна є́мність; уде́льная ё.  
пито́ма є́мність 

ендова́ розжоло́бок, -бка 
енисе́йский єнісе́йський; е. метамор-

фи́ческий ко́мплекс єнісе́йський мета-
морфі́чний ко́мплекс 

ено́т єно́т, -та 
ентни́т єнтні́т, -ту 
ентши́т єнтши́т, -ту 
ергени́йский єргені́йський; е-кая то́лща 

єргені́йська то́вща 
еремееви́т єремеєві́т, -ту 
ерсе́й єрсе́й, -се́ю 
ерунако́вский єрунакі́вський; е-кая 

подсви́та єрунакі́вська підсві́та 
ёрш йорж, -жа́, т. -жем 
есте́ственно-антропоге́нный приро́дно-

антропоге́нний; е.-а-ные запа́сы при-
ро́дно-антропоге́нні запа́си 

есте́ственно-истори́ческий природни́чо-
істори́чний; е.-и. зако́н природни́чо-
істори́чний зако́н 

есте́ственный 1. приро́дний, (обычный) 
звича́йний; е-ная вла́жность приро́дна 
воло́гість; е-ная гли́на приро́дна гли́на;  
е-ная да́мба приро́дна да́мба; е-ная за-
пру́да приро́дна зага́та; е-ная исто́рия 
приро́дна істо́рія; е-ная квасцо́вая соль 
приро́дна галуно́ва сіль; е-ная классифи-
ка́ция приро́дна класифіка́ція; е-ная по-
ляриза́ция приро́дна поляриза́ція; е-ная 
радиоакти́вность приро́дна радіоак-
ти́вність; е-ная систе́ма приро́дна сис-
те́ма; е-ная скла́дка приро́дна скла́дка; 
е-ная среда́ приро́дне середо́вище; е-ная 
твёрдость приро́дна тве́рдість; е-ная тя́га 
во́здуха приро́дна тя́га повіт́ря; е-ная  
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филогенети́ческая систе́ма приро́дна 
філогенети́чна систе́ма; е-ная ша́хта при-
ро́дна ша́хта; е-ное заводне́ние приро́дне 
заво́днення; е-ное загрязне́ние приро́дне 
забру́днення; е-ное напряже́ние приро́дна 
напру́га; е-ное обнаже́ние приро́дне від-
сло́нення; е-ное равнове́сие приро́дна 
рівнова́га; е-ное ру́сло приро́дне русло́;  
е-ное сво́йство приро́дна власти́вість;  
е-ное стекло́ приро́дне скло; е-ные бо-
га́тства приро́дні бага́тства; е-ные воро́та 
приро́дні воро́та; е-ные запа́сы приро́дні 
запа́си; е-ные ресу́рсы приро́дні ресу́рси; 
е. бар приро́дний бар; е. водоём приро́дне 
водо́ймище (приро́дна водо́йма); е. вы́ход 
приро́дний ви́хід; е. газ приро́дний газ; 
е. грунт приро́дний ґрунт; е. ка́мень при-
ро́дний ка́мінь; е. кокс приро́дний кокс; 

е. магнети́зм приро́дний магнети́зм; 
е. магни́т приро́дний магні́т; е. цвет при-
ро́дний ко́лір; е. мост приро́дний міст; 
е. отко́с приро́дний схил; е. потенциа́л 
приро́дний потенціа́л; е. при́знак приро́дна 
озна́ка; е. про́филь приро́дний про́філь; 
е. разре́з приро́дний ро́зріз; е. распа́д по-
ро́д приро́дний ро́зпад порі́д; е. рост при-
ро́дний ріст; е. ток приро́дний струм; 

2. (о науках) природни́чий, природо-
зна́вчий; е-ная система́тика природни́ча 
система́тика 

етмани́т єтмані́т, -ту 
ефеси́т єфеси́т, -ту 
ефре́мовский єфре́мівський; е. ко́мплекс 

єфре́мівський ко́мплекс 
ехи́дна єхи́дна, -ни 

 
 

Ж 
 
жа́берный зя́бровий; ж-ная дуга́ зя́брова 

дуга́; ж-ная ка́мера зя́брова ка́мера;  
ж-ная кры́шка зя́брова кри́шка; ж-ная 
пласти́нка зя́брова пласти́нка; ж-ная 
щель зя́брова щіли́на; ж-ные желобки́ 
зя́брові жолобки́; пе́рвая ж-ная дуга́ 
пе́рша зя́брова дуга́; подъязы́чная ж-ная 
щель під'язико́ва зя́брова щіли́на 

жаброно́гие сущ., мн. зяброно́гі, -гих; 
жаброно́гие ракообра́зные зяброно́гі 
ракоподі́бні 

жа́бры мн. зя́бра, -бер; адапти́вные ж. 
адапти́вні зя́бра; ви́дные ж. ви́дні зя́бра; 
ко́жные ж. шкірні́ зя́бра; листови́дные ж. 
листоподі́бні (листкоподі́бні, листува́ті) 
зя́бра; ло́жные ж. неспра́вжні зя́бра; на-
ру́жные ж. зо́внішні зя́бра; пе́ристые ж. 
пери́сті зя́бра; трахе́йные ж. трахе́йні зя́бра 

жагани́нский жагані́нський; ж-кая 
сви́та жагані́нська сві́та 

жад жад, -ду 
жадеи́т жадеїт́, -ту 
жадеи́товый жадеїт́овий; ж. янта́рь жа-

деї́товий буршти́н (янта́р) 
жакутинги́т жакутингі́т, -ту 
жа́ло жа́ло, -ла, р. мн. жал 
жарго́н (драгоценный камень) жарго́н, -ну 

жа́ркий жарки́й; ж-кая пусты́ня жарка́ 
пусте́ля; ж. кли́мат жарки́й клі́мат; 
ж. по́яс жарки́й по́яс 

жаропро́чность жаромі́цність, -ності, т. 
-ністю 

жаропро́чный жароміцни́й; ж-ное по-
кры́тие жароміцне́ покриття́; ж. мате-
риа́л жароміцни́й матеріа́л; ж. сплав жа-
роміцни́й сплав 

жаросто́йкий жаростійки́й; ж. бето́н 
жаростійки́й бето́н 

жароупо́рный жаротривки́й 
жароусто́йчивость жаротри́вкість, -кості, 

т. -кістю 
жароусто́йчивый жаротривки́й; ж. ка́мень 

жаротривки́й ка́мінь 
жва́ло жува́льце, -ця, т. -цем 
жва́нский жва́нський; ж-кие слои́ 

жва́нські шари́  
жва́чные сущ., мн. жу́йні, -них 
жгу́тик джгу́тик, -ка 
жгу́тико-воротничко́вый джгу́тико-

комірце́вий; ж.-в-вые кле́тки джгу́тико-
комірце́ві кліти́ни 

жгу́тиковые сущ., мн. джгу́тикові, -вих 
жгу́тиковый джгу́тиковий; ж-вая зоо-

спо́ра джгу́тикова зооспо́ра; ж-вая ка́мера 
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джгу́тикова ка́мера; ж-вые во́доросли 
джгу́тикові во́дорості 

жгу́чий палю́чий; ж-чая ту́ча палю́ча 
хма́ра 

жева́тельный жува́льний; ж-ная 
мы́шца жува́льний м'яз; ж-ные отро́стки 
жува́льні відро́стки 

же́динский же́динський; ж. я́рус 
же́динський я́рус 

жезл жезл, -ла; ж. иска́теля руды́ жезл 
шукача́ руди́ 

жезлови́дный жезлоподі́бний; ж-ная 
ра́ковина жезлоподі́бна черепа́шка 
(му́шля, ско́йка) 

желва́к жо́вно, -на, р. мн. -вен, (шишка) 
ґу́ля, -лі; блестя́щий ж. блиску́че жо́вно; 
во́дорослевый ж. во́доростеве жо́вно; 
ж. о́киси ма́рганца жо́вно окси́ду 
ма́рганцю (манга́ну); кремни́стый ж. 
крем'яни́сте (кремени́сте) жо́вно; минда-
леви́дный (миндалеобра́зный) ж. мигда-
леподі́бне жо́вно; онколи́товый ж. онко-
лі́тове жо́вно; псевдово́дорослевый ж. 
псевдово́доростеве жо́вно; роговико́вый ж. 
роговико́ве жо́вно; ру́дный ж. ру́дне 
жо́вно; сплю́щенный ж. сплю́щене жо́вно 
(сплю́щена ґу́ля) 

желвако́вый жо́вновий; ж-вая руда́ 
жо́внова руда́; ж. опа́л жо́вновий опа́л; 
ж. фосфори́т жо́вновий фосфори́т 

желвакообра́зный жовноподі́бний;  
ж-ная тексту́ра жовноподі́бна тексту́ра 

желва́чный жовноподі́бний; ж-ная дре-
веси́на жовноподі́бна деревина́ 

желе́зисто-известко́вый залі́зисто-вапни́с-
тий; ж.-и-вая гли́на залі́зисто-вапни́ста гли́на 

желе́зисто-латери́тный залі́зисто-латери́т-
ний; ж.-л-ная по́чва залі́зисто-латери́тний 
ґрунт 

желе́зисто-ма́гниевый залі́зисто-ма́гніє-
вий; ж.-м-вая гастингси́товая обма́нка 
залі́зисто-ма́гнієва гастингси́това обма́нка 

желе́зисто-кремни́стый залі́зисто-крем'я-
ни́стий, залі́зисто-кремени́стий; ж.-к. сла́нец 
залі́зисто-крем'яни́стий (залі́зисто-кремени́с-
тий) сла́нець 

желе́зисто-синеро́дисто-водоро́дный залі́-
зисто-ціа́нисто-водне́вий; ж.-с.-в-ная кис-
лота́ залі́зисто-ціа́нисто-водне́ва кислота́ 

желе́зисто-сла́нцевый залі́зисто-сла́нцевий; 
ж.-с-вая гли́на залі́зисто-сла́нцева гли́на 

желе́зистость залі́зистість, -тості, т. -тістю; 
ж. минера́лов залі́зистість мінера́лів 

желе́зисто-хро́мовый залі́зисто-
хро́мовий; ж.-х-вая шпине́ль залі́зисто-
хро́мова шпіне́ль 

желе́зистый залі́зистий; бикарбона́тная 
ж-тая вода́ бікарбона́тна залі́зиста вода́; 
ж-тая бре́кчия залі́зиста бре́кчія; ж-тая 
вода́ залі́зиста вода́; ж-тая гли́на за-
лі́зиста гли́на; ж-тая ма́гниевая шпине́ль 
залі́зиста ма́гнієва шпіне́ль; ж-тая медь 
залі́зиста мідь; ж-тая пла́тина залі́зиста 
пла́тина; ж-тая поро́да залі́зиста поро́да; 
ж-тая слюда́ залі́зиста слюда́; ж-тая соль 
залі́зиста сіль; ж-тая шпине́ль залі́зиста 
шпіне́ль; ж-тое соедине́ние залі́зиста спо-
лу́ка; ж-тые отложе́ния залі́зисті 
ві́дклади; ж. алюмограна́т залі́зистий 
алюмограна́т; ж. борт залі́зистий борт; 
ж. гнейс залі́зистий гнейс; ж. доломи́т 
залі́зистий доломі́т; ж. известня́к за-
лі́зистий вапня́к; ж. исто́чник залі́зисте 
джерело́; ж. кварц залі́зистий кварц; 
ж. кварци́т залі́зистий кварци́т; ж. мате-
риа́л залі́зистий матеріа́л; ж. натроли́т 
залі́зистий натролі́т; ж. оливи́н залі́зистий 
оліві́н; ж. рогови́к залі́зистий рогови́к; 
ж. ооли́т залі́зистий оолі́т; ж. палыгорс-
ки́т залі́зистий палигорські́т; ж. пири́т 
залі́зистий піри́т; ж. подзо́л залі́зистий 
підзо́л; ж. рути́л залі́зистий рути́л; 
ж. сла́нец залі́зистий сла́нець; ж. танта-
ли́т залі́зистий танталі́т; ж. турмали́н 
залі́зистий турмалі́н; ж. флогопи́т за-
лі́зистий флогопі́т; ж. хлори́т залі́зистий 
хлори́т; ж. хризоти́л залі́зистий хризоти́л; 
ж. цеме́нт залі́зистий цеме́нт 

желёзистый зало́зистий; ж-тая кле́тка 
зало́зиста кліти́на 

железнодоро́жный залізни́чний; ж-ная ци-
сте́рна залізни́чна цисте́рна; ж. карье́рный 
тра́нспорт залізни́чний кар'є́рний тра́нспорт 

железносе́тчастый залізосітча́стий; 
ж. метеори́т залізосітча́стий метеори́т 

желе́зный залі́зний; б-рая желе́зная ру-
да́ бу́ра залі́зна руда́; ж-ная о́хра залі́зна 
во́хра; ж-ная ро́за залі́зна ро́за; ж-ная 
руда́ залі́зна руда́; ж-ная слю́дка залі́зна 
слю́дка; ж-ная смета́на залі́зна смета́на; 
ж-ная шля́па залі́зна шля́па; ж-ная шпи-
не́ль залі́зна шпіне́ль; ж-ные квасцы́ за-
лі́зний галу́н; ж-ные оса́дки залі́зні 
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оса́дки; ж-ные цветы́ залі́зні кві́ти (квіт-
ки́); ж. блеск залі́зний блиск; ж. век за-
лі́зний вік; ж. волче́ц залі́зний вовчо́к; 
ж. колчеда́н залі́зний колчеда́н; ж. купо-
ро́с залі́зний купоро́с; ж. метеори́т за-
лі́зний метеори́т; ж. порошо́к залі́зний 
порошо́к; ж. хондри́т залі́зний хондри́т; 
ж. шпат залі́зний шпат; жёлтая ж-ная 
руда́ жо́вта залі́зна руда́; зелёная ж-ная 
руда́ зеле́на залі́зна руда́; земли́стая ж-ная 
руда́ земли́ста залі́зна руда́; иго́льчатая 
ж-ная руда́ голча́ста залі́зна руда́; извест-
няко́вая ж-ная руда́ вапняко́ва залі́зна 
руда́; кра́сная ж-ная руда́ черво́на залі́зна 
руда́; кристалли́ческая ж-ная руда́ крис-
талі́чна залі́зна руда́; магни́тная ж-ная 
руда́ магні́тна залі́зна руда́; ме́дистая  
ж-ная руда́ мі́диста залі́зна руда́; ра́нний 
ж. век ра́нній залі́зний вік; си́няя ж-ная 
руда́ си́ня залі́зна руда́; сплошна́я ж-ная 
руда́ суці́льна залі́зна руда́; угли́стая  
ж-ная руда́ вугли́ста залі́зна руда́ 

железня́к залізня́к, -ку́; бе́лый ж. бі́лий 
залізня́к; бобо́вый ж. бобо́вий залізня́к; 
боло́тный ж. боло́тний залізня́к; бу́рый ж. 
бу́рий залізня́к; вкра́пленный ж. 
вкра́плений залізня́к; гли́нистый ж. 
гли́нистий (гли́нястий) залізня́к; гра-
ви́йный ж. граві́йний залізня́к; дерно́вый ж. 
дерно́вий залізня́к; ж. ооли́тового 
строе́ния залізня́к оолі́тової будо́ви; 
жёлтый ж. жо́втий залізня́к; иго́льчатый ж. 
голча́стий залізня́к; известко́вый ж. вап-
ни́стий залізня́к; кра́сный ж. черво́ний 
залізня́к; кремни́стый ж. крем'яни́стий 
(кремени́стий) залізня́к; лугово́й ж. луго-
ви́й залізня́к; магни́тный ж. магні́тний 
залізня́к; натёчный ж. натічни́й (наплив-
ни́й) залізня́к; озёрный ж. озе́рний заліз-
ня́к; пизоли́товый ж. пізолі́товий заліз-
ня́к; пло́тный ж. щі́льний залізня́к; поло-
са́тый ж. смуга́стий залізня́к; поло́счатый ж. 
смуга́стий (смужкува́тий) залізня́к; скорлу-
пова́тый ж. шкаралупува́тий залізня́к; 
сфероида́льный ж. сфероїда́льний (ку-
льови́й) залізня́к; тита́нистый ж. тита́нис-
тий залізня́к; тонкопластово́й ж. тонкоп-
ластови́й (тонкошарови́й) залізня́к; 
углеки́слый ж. вуглеки́слий залізня́к; 
у́глистый ж. вугли́стий залізня́к; 
хро́мистый ж. хро́мистий залізня́к; 
чёрный ж. чо́рний залізня́к; шлако-

ви́дный ж. шлакоподі́бний залізня́к; 
шпа́товый ж. шпа́товий залізня́к 

желе́зо залі́зо, -за; бе́лое ж. бі́ле залі́зо; 
вольфра́мистое ж. вольфра́мисте залі́зо; 
гексаэдри́ческое ж. гексаедри́чне залі́зо; 
гу́бчатое ж. гу́бчасте (гу́бчате) залі́зо; 
двувале́нтное (двухвале́нтное) ж. двова-
ле́нтне залі́зо; двусерни́стое ж. двосір-
ча́сте (двосірчи́сте) залі́зо; двуха́томное ж. 
двоа́томне залі́зо; за́кисное ж. за́кисне за-
лі́зо; земно́е ж. земне́ залі́зо; карби́дное ж. 
карбі́дне залі́зо; кобальтсодержа́щее ж. 
кобальтовмі́сне залі́зо; коро́бчатое ж. ко-
ро́бчасте залі́зо; коры́тное ж. кори́тне 
залі́зо; метеори́тное ж. метеори́тне залі́зо; 
метео́рное ж. метео́рне залі́зо; мышья-
ко́вое ж. арсе́нове залі́зо; мя́гкое ж. м'яке́ 
залі́зо; ни́келевое ж. ні́келеве залі́зо; 
ни́келистое ж. ні́келисте залі́зо; 
палла́сово ж. пала́сове залі́зо; приро́дное 
ни́келистое ж. приро́дне ні́келисте залі́зо; 
саморо́дное ж. саморо́дне залі́зо; сер-
ни́стое ж. сірчи́сте залі́зо; серноки́слое ж. 
сірчаноки́сле залі́зо; синеро́дистое ж. 
ціа́нисте залі́зо; трёхвале́нтное ж. трива-
ле́нтне залі́зо; трёххло́ристое ж. три-
хло́ристе залі́зо; углеки́слое ж. вуглеки́сле 
залі́зо; углеро́дистое ж. вуглеце́ве залі́зо; 
хло́ристое ж. хло́ристе залі́зо; хло́рное ж. 
хло́рне залі́зо; электроли́тное ж. електро-
лі́тне залі́зо 

железоаммиа́чный залізоаміа́чний, залі-
зоаміа́ковий; ж-ные квасцы́ залізо-
аміа́чний (залізоаміа́ковий) галу́н 

железобакте́рия залізобакте́рія, -рії 
железобето́н залізобето́н, -ну 
железобето́нный залізобето́нний; ж-ная 

крепь залізобето́нне крі́плення; ж. резер-
вуа́р залізобето́нний резервуа́р 

железовыделя́ющий залізовидільни́й 
железоглинозёмный залізоглинозе́мний; 

ж. грана́т залізоглинозе́мний грана́т 
железока́менный залізокам'яни́й, залі-

зокамі́нний 
железома́рганцевый залізома́рганце́вий, 

залізоманга́новий; ж-вые конкре́ции залі-
зома́рганце́ві (залізоманга́нові) конкре́ції 

железони́келевый залізоні́келевий; 
ж. аккумуля́тор залізоні́келевий акуму-
ля́тор; ж. колчеда́н залізоні́келевий кол-
чеда́н 

железоно́сный залізоно́сний 
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железопири́товый залізопіри́товий;  
ж-вое включе́ние залізопіри́тове вклю́чення 

железору́дный залізору́дний; ж-ная 
фа́ция залізору́дна фа́ція; ж-ное место-
рожде́ние залізору́дне родо́вище; ж. бас-
се́йн залізору́дний басе́йн; ж. песо́к залі-
зору́дний пісо́к; саксага́нская ж-ная 
се́рия саксага́нська залізору́дна се́рія 

железосинеро́дисто-водоро́дный залі-
зоціа́нисто-водне́вий; ж.-в-ная кислота́ 
залізоціа́нисто-водне́ва кислота́ 

железосинеро́дистый залізоціа́нистий 
железосодержа́щий залізовмі́сний; ж-щая 

поро́да залізовмі́сна поро́да; ж-щие до-
ба́вки залізовмі́сні до́мішки; ж. гли́нистый 
сла́нец залізовмі́сний гли́нистий (гли́нястий) 
сла́нець; ж. известня́к залізовмі́сний вапня́к 

железоура́новый залізоура́новий; ж. то-
ри́т залізоура́новий тори́т 

жёлоб жо́лоб, -ба, (для стока воды – 
ещё) ри́нва, -ви; андези́товый ж. анде-
зи́товий жо́лоб; волноприбо́йный ж. хви-
леприбі́йний жо́лоб; глубоково́дный оке-
ани́ческий ж. глибоково́дний океані́чний 
жо́лоб; ж. выдува́ния жо́лоб видува́ння; 
золотопромы́шленный ж. золотопромис-
ло́вий жо́лоб; крура́льный ж. крура́льний 
жо́лоб; океани́ческий ж. океані́чний 
жо́лоб; подлёдный ж. підлі́дний жо́лоб; 
рудопромы́вочный ж. рудопромивни́й 
(рудопромива́льний) жо́лоб 

жело́бина жоло́бина, -ни 
желобобрю́хий жолобочере́вий; ж. мол-

лю́ск жолобочере́вий молю́ск 
желобово́й жолобови́й; ж. дегаза́тор 

жолобови́й дегаза́тор 
желобо́к жолобо́к, -бка́, мн. -бки́, -кі́в; 

амбулакра́льный ж. амбулакра́льний 
жолобо́к; жа́берные ж-ки́ зя́брові жолоб-
ки́; насле́дственный дорса́льный ж. 
спадко́вий дорса́льний жолобо́к; 
ра́ковинный ж. черепа́шковий жолобо́к; 
сифона́льный ж. сифона́льний жолобо́к; 
среди́нный ж. сере́динний жолобо́к 

жело́бчатый жоло́бча́стий, жоло́бча́тий, 
жолобкува́тий; ж-тая пове́рхность жо-
ло́бча́ста (жоло́бча́та, жолобкува́та) по-
ве́рхня; ж. засло́н жоло́бча́стий (жо-
ло́бча́тий, жолобкува́тий) заслі́н 

жело́нка жело́нка, -ки, д. и п. -нці, р. мн. 
-нок 

жело́ночный жело́нковий; ж-ная лебёд-
ка жело́нкова лебі́дка; ж. крюк жело́н-
ковий гак (крюк) 

желтова́тый жовтува́тий; ж. алма́з жов-
тува́тий алма́з 

желтозём жовтозе́м, -му 
жёлто-зелёный жо́вто-зеле́ний; ж.-з. 

хризоли́т жо́вто-зеле́ний хризолі́т 
жёлтый жо́втий; ж-тая гли́на жо́вта 

гли́на; ж-тая желе́зная руда́ жо́вта залі́зна 
руда́; ж-тая земля́ жо́вта земля́; ж-тая 
кровяна́я соль жо́вта кров'яна́ сіль; ж-тая 
ме́дная руда́ жо́вта мі́дна руда́; ж-тая 
медь жо́вта мідь; ж-тая мышьяко́вая 
обма́нка жо́вта арсе́нова обма́нка; ж-тый 
окси́д жо́втий окси́д; ж-тая о́хра жо́вта 
во́хра; ж-тая по́чва жо́втий ґрунт; ж-тая 
свинцо́вая руда́ жо́вта свинце́ва руда́;  
ж-тая ци́нковая обма́нка жо́вта ци́нкова 
обма́нка; ж-тая шпине́ль жо́вта шпіне́ль; 
ж. железня́к жо́втий залізня́к; ж. кору́нд 
жо́втий кору́нд; ж. мышья́к жо́втий ар-
се́н; ж. озокери́т жо́втий озокери́т; 
ж. сфалери́т жо́втий сфалери́т 

желу́дочный шлунко́вий; ж. ка́мень 
шлунко́вий ка́мінь 

жёлудь жо́лудь, -дя; морско́й ж. мор-
ськи́й жо́лудь 

жёлчь жовч, -чі, т. -чю, жовтина́, -ни́; 
го́рная ж. гірська́ жовч (жовтина́); коро-
ле́вская ж. королі́вська жовч (жовтина́) 

же́мчуг пе́рли, -лів, пе́рла, -рел, реже 
пе́рло, -ла 

жемчу́жина перли́на, -ни 
жемчужникови́т перлові́т, -ту 
жемчу́жный перло́вий, перли́нний, 

(о цвете – ещё) перли́стий; ж-ная на́кипь 
перло́вий (перли́стий, перли́нний) на́кип; 
ж. блеск перло́вий (перли́стий, пер-
ли́нний) блиск; ж. гнейс перло́вий (пер-
ли́стий, перли́нний) гнейс; ж. кварц пер-
ло́вий (перли́стий, перли́нний) кварц; 
ж. опа́л перло́вий (перли́стий, перли́нний) 
опа́л; ж. шпат перло́вий (перли́стий, пер-
ли́нний) шпат 

женеви́т женеві́т, -ту 
жео́да жео́да, -ди; минера́льная ж. мі-

нера́льна жео́да; ру́дная ж. ру́дна жео́да 
жео́довый жео́довий; ж-вая тексту́ра 

жео́дова тексту́ра 
жерди́т жерди́т, -ту 
жердити́т жердити́т, -ту 
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жереби́ловский жереби́лівський; ж-кие 
слои́ жереби́лівські шари́  

жерло́ жерло́, -ла́, мн. же́рла, жерл; вулка-
ни́ческое ж. вулкані́чне жерло́; ж. взры́ва 
жерло́ ви́буху; ж. вулка́на жерло́ вулка́на 

жерлови́на жерлови́на 
жерлово́й жерлови́й; ж-во́е вулкани́че-

ское выпира́ние жерлове́ вулкані́чне випи-
ра́ння; ж. агломера́т жерлови́й агломера́т 

же́рловый же́рловий; ж-вая фа́ция 
же́рлова фа́ція 

жерново́й жорнови́й; ж-ва́я ме́льница 
жорнови́й млин; ж. ка́мень жорнови́й 
ка́мінь 

жёсткий жорстки́й, (твёрдый) тверди́й, 
(плотный) цупки́й; ж-кая вода́ жорстка́ 
вода́; ж-кая вя́зкость жорстка́ в'язкість; 
ж-кая фло́ра жорстка́ фло́ра; ж-кие 
усто́йчивые пли́ты жорсткі́ стійкі́ пли́ти; 
ж-кое га́мма-излуче́ние жорстке́ га́мма-
випромі́нювання 

жесткокры́лые сущ., мн. твердокри́лі,  
-лих 

жёсткость жо́рсткість, -кості, т. кістю, 
тве́рдість, -дості, т. -дістю; акусти́ческая ж. 
акусти́чна жо́рсткість; вре́менная ж. тим-
часо́ва жо́рсткість (тве́рдість); ж. воды́ 
жо́рсткість води́; ж. коры́ жо́рсткість 
(тве́рдість) кори́; ж. круче́ния жо́рсткість 
круті́ння (кру́чення); ж. пого́ды жо́рст-
кість пого́ди; карбона́тная ж. карбона́тна 
жо́рсткість; компенси́рованная ж. ком-
пенсо́вана жо́рсткість (тве́рдість); о́бщая ж. 
зага́льна жо́рсткість (тве́рдість); оста́точ-
ная ж. за́лишко́ва жо́рсткість (тве́рдість); 
постоя́нная ж. пості́йна жо́рсткість 
(тве́рдість); сульфа́тная ж. сульфа́тна 
жо́рсткість; устрани́мая ж. усувна́ 
жо́рсткість (тве́рдість); щелочна́я ж. 
лу́жна жо́рсткість 

жжёный па́лений; ж-ная магне́зия 
па́лена магне́зія; ж-ные квасцы́ па́лений 
галу́н 

живе́тский живе́тський; ж. я́рус жи-
ве́тський я́рус 

живо́й живи́й; ж-ва́я дю́на жива́ дю́на; 
ж-вая приро́да жива́ приро́да; ж-во́е 
вещество́ жива́ речовина́; ж-во́е сече́ние 
живи́й перері́з; ж. ледни́к живи́й льодови́к 

живо́тное твари́на, -ни; беспозвоно́чное ж. 
безхребе́тна твари́на; всея́дное ж. всеї́дна 
твари́на; защищённое ж. захи́щена тва-

ри́на; ископа́емое ж. викопна́ твари́на; 
кишечнополостно́е ж. кишковопорож-
ни́нна твари́на; микроскопи́ческое ж. 
мікроскопі́чна твари́на; многокле́точное ж. 
багатокліти́нна твари́на; мягкоте́лое ж. 
м'якоті́ла твари́на; назе́мное ж. назе́мна 
твари́на; однокле́точное ж. однокліти́нна 
твари́на; окамене́лое ж. скам'яні́ла (зака-
м'яні́ла, скамені́ла, окамені́ла) твари́на; 
пелаги́ческое ж. пелагі́чна твари́на; по-
звоно́чное ж. хребе́тна твари́на; пойки-
лоте́рмное ж. пойкілоте́рмна твари́на; 
по́лзающее ж. по́взаюча твари́на; прос-
те́йшее ж. найпрості́ша твари́на; расте-
ниея́дное ж. рослиної́дна твари́на; 
су́мчатое ж. сумча́ста твари́на; толсто-
ко́жее ж. товстошкі́ра твари́на; четверо-
но́гое ж. чотирино́га твари́на 

живо́тный твари́нний; ж-ная жизнь 
твари́нне життя́; ж-ное соо́бщество угру-
по́вання (спільно́та) твари́н; ж. микроор-
гани́зм твари́нний мікрооргані́зм; ж. мир 
твари́нний світ; ж. у́голь твари́нне ву́гі́лля 

жигулёвский жигулі́вський; ж. я́рус жи-
гулі́вський я́рус 

жи́дкий рідки́й; ж-кая ла́ва рідка́ ла́ва; 
ж-кая ма́гма рідка́ ма́гма; ж-кая се́ра 
рідка́ сі́рка; ж-кая сма́зка рідке́ масти́ло; 
ж-кая среда́ рідке́ середо́вище; ж-кая 
фа́за рідка́ фа́за; ж-кое включе́ние рідке́ 
вклю́чення; ж-кое стекло́ рідке́ скло;  
ж-кое то́пливо рідке́ па́ливо; ж. газ рід-
ки́й газ; ж. ил рідки́й мул (наму́л); ж. кри-
ста́лл рідки́й криста́л; ж. сток рідки́й стік; 
ж. углеводоро́д рідки́й вуглево́день; 
ж. этало́н рідки́й етало́н; ж-кое состоя́ние 
рідки́й стан 

жидкораспла́вленный рідкорозпла́в-
лений; ж-ная среда́ рідкорозпла́влене 
середо́вище 

жидкостеклова́тые сущ., мн. рідкосклу-
ва́ті, -тих 

жи́дкостный ріди́нний; ж-ная систе́ма 
ріди́нна систе́ма; ж-ная цемента́ция рі-
ди́нна цемента́ція; ж-ная экстра́кция 
ріди́нна екстра́кція; ж-ное цемен-
ти́рование ріди́нне цементува́ння; ж. ма-
но́метр ріди́нний мано́метр; ж. тер-
мо́метр ріди́нний термо́метр 

жи́дкость рідина́, -ни́; бурова́я ж. буро-
ва́ рідина́; бу́ферная ж. бу́ферна рідина́; 
волну́ющаяся ж. хви́льна рідина́;  
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газиро́ванная ж. газо́вана рідина́; 
ж. Су́шина рідина́ Су́шина; ж. Ту́ле ріди-
на́ Ту́ле; иммерсио́нная ж. імерсі́йна рі-
дина́; оста́точная ж. за́лишко́ва рідина́; 
переохлаждённая ж. переохоло́джена ріди-
на́; пло́тная ж. густа́ (щі́льна) рідина́; по-
ля́рная ж. поля́рна рідина́; промы́вочная ж. 
промива́льна рідина́; пропи́тывающая ж. 
просо́чувальна рідина́; проце́женная ж. 
проці́джена рідина́; раздели́тельная ж.  
розді́лювальна рідина́; разъеда́ющая ж. 
роз'їдна́ рідина́; тяжёлая ж. важка́ рідина́; 
фильтро́ванная ж. фільтро́вана рідина́ 

жизнеде́ятельность життєдія́льність,  
-ності, т. -ністю 

жи́зненный життє́вий; ж-ная фо́рма 
життє́ва фо́рма; ж. цикл життє́вий цикл 

жизнь життя́; дре́вняя ж. да́внє життя́; 
живо́тная ж. твари́нне життя́; ж. кайно-
зо́йской э́ры життя́ кайнозо́йської е́ри; 
ж. мезозо́йской э́ры життя́ мезозо́йської 
е́ри; ж. месторожде́ния життя́ родо́вища; 
ж. палеозо́йской э́ры життя́ палео-
зо́йської е́ри; ж. протерозо́йской э́ры 
життя́ протерозо́йської е́ри; назе́мная ж. 
назе́мне життя́; первобы́тная ж. пе́рві́сне 
життя́; примити́вная ж. приміти́вне жит-
тя́; примордиа́льная ж. примордіа́льне 
життя́; ра́нняя ж. ра́ннє життя́; рас-
ти́тельная ж. росли́нне життя́; совре-
ме́нная ж. суча́сне життя́ 

жи́ла жи́ла, -ли; алуни́то-каолини́товая 
золота́я ж. алуні́то-каоліні́това золота́ 
жи́ла; альпи́йские ж-лы альпі́йські жи́ли; 
бари́то-флюори́товая ж. бари́то-флюори́-
това жи́ла; бе́дная ж. бі́дна жи́ла; без-
ру́дная ж. безру́дна жи́ла; благо́родная ж. 
благоро́дна жи́ла; бога́тая ж. бага́та жи́ла; 
бокова́я ж. бічна́ (бокова́) жи́ла; брекчи-
еви́дная ж. брекчієподіб́на жи́ла; верти-
ка́льная ж. вертика́льна жи́ла; вет-
вя́щаяся ж. розгалу́жена (галузи́ста) 
жи́ла; во́дная ж. во́дна жи́ла; волок-
ни́стая ж. волокни́ста (волокнува́та) жи́ла; 
вплетённая ж. упле́тена жи́ла; втори́чно 
заполня́ющаяся ж. повто́рно за-
по́внювальна жи́ла; гипотерма́льная ж. 
гіпотерма́льна жи́ла; гла́вная ж. головна́ 
(основна́) жи́ла; глубо́кая тре́щинная ж. 
глибо́ка трі́щинна жи́ла; глубокозале-
га́ющая ж. глибокозале́гла жи́ла; горизо-
нта́льная ж. горизонта́льна жи́ла; гребне-

ви́дная ж. гребнеподі́бна жи́ла; грунто-
ва́я ж. ґрунтова́ жи́ла; де́йствующая ж. 
ді́юча жи́ла; диагона́льная ж. діагона́льна 
жи́ла; дислоци́рованная сбро́сом ж. дис-
локо́вана ски́дом жи́ла; ж. альпи́йского 
ти́па альпі́ського ти́пу жи́ла; ж. выпол-
не́ния жи́ла випо́внювання; ж. залега́ния 
жи́ла заляга́ння; ж. замеще́ния жи́ла за-
мі́щення; ж. изве́рженной поро́ды жи́ла 
ви́верженої поро́ди; ж. повто́рного выпо-
лне́ния жи́ла повто́рного ви́повнення; 
ж. разлистова́ния жи́ла розлистува́ння; 
ж. с жео́дами жи́ла з жео́дами; ж. с конк-
ре́циями жи́ла з конкре́ціями; ж. с крус-
тифика́цией жи́ла з крустифіка́цією; 
ж. с пусто́тами жи́ла з порожни́нами (пу-
сто́тами); ж. с разду́вами жи́ла з роз-
ду́вами; ж. тре́ния жи́ла тертя́; земляна́я ж. 
земляна́ жи́ла; золотоно́сная ж. золотоно́сна 
жи́ла; интрузи́вная ж. інтрузи́вна жи́ла; 
инъекцио́нная ж. ін'єкці́йна жи́ла; ка́мер-
ная ж. ка́мерна жи́ла; кана́льчатая ж. ка-
на́льчаста жи́ла; ква́рцевая ж. ква́рцова 
жи́ла; кони́ческая пластова́я ж. коні́чна 
пластова́ (шарова́) жи́ла; конститу-
цио́нная ж. конституці́йна жи́ла; кон-
та́ктовая (конта́ктная) ж. конта́ктова 
(конта́ктна) жи́ла; контракцио́нная ж. 
контракці́йна жи́ла; крутопа́дающая ж. 
крутоспа́диста (стрімкоспа́диста) жи́ла; 
ледяна́я ж. льодяна́ (крижана́) жи́ла; 
ле́нточная ж. стрічкова́ жи́ла; 
ле́стничная ж. східча́ста жи́ла; линзо-
ви́дная (линзообра́зная) ж. лінзоподі́бна 
жи́ла; линзу́ющаяся ж. лінзува́льна жи́ла; 
малоце́нная ру́дная ж. малова́ртісна 
ру́дна жи́ла; мезотерма́льная ж. мезотер-
ма́льна жи́ла; мелкозалега́ющая ж. міл-
козале́гла жи́ла; металлоно́сная ж. мета-
лоно́сна жи́ла; метасомати́ческая ж. ме-
тасомати́чна жи́ла; милони́товая ж. міло-
ні́това жи́ла; минералоно́сная ж. мінера-
лоно́сна жи́ла; мо́щная ж. поту́жна жи́ла; 
наибо́лее продукти́вная ж. найпродук-
ти́вніша жи́ла; накло́нная ж. похи́ла 
жи́ла; направля́ющая ж. напрямна́ (спря-
мо́вуюча) жи́ла; небольша́я ж. невели́ка 
жи́ла; непостоя́нная ж. непості́йна жи́ла; 
непромы́шленная ж. непромисло́ва жи́ла; 
неру́дная ж. неру́дна жи́ла; одновре́ме́н-
ная ж. одноча́сна жи́ла; озокери́товая ж. 
озокери́това жи́ла; оловя́нная ж. олов'я́на 
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жи́ла; оса́дочная ж. осадо́ва жи́ла; основ-
на́я ж. основна́ жи́ла; пегмати́товая ж. 
пегмати́това жи́ла; пересека́ющая ж. пе-
ресічна́ (перехре́сна) жи́ла; плитови́дная 
(плитообра́зная) ж. плитоподі́бна жи́ла; 
побо́чная ж. побі́чна жи́ла; полимине-
ра́льная ж. полімінера́льна жи́ла; поло-
гопа́дающая ж. пологоспа́диста жи́ла; 
поло́счатая ж. смуга́ста (смужкува́та) 
жи́ла; полупромы́шленная ж. напівпро-
мисло́ва жи́ла; попере́чная ж. попере́чна 
жи́ла; постоя́нная ж. пості́йна жи́ла; по-
ясна́я ж. поясна́ жи́ла; преры́вистая ж. 
перери́виста жи́ла; проводнико́вая ж. 
провіднико́ва жи́ла; продукти́вная ж. 
продукти́вна жи́ла; проста́я ж. про́ста́ жи́ла; 
расщеплённая ж. розще́плена жи́ла; руб-
цо́вая ж. рубце́ва жи́ла; ру́дная ж. ру́дна 
жи́ла; сбро́совая (сбро́сная, сбросна́я) ж. 
скидна́ жи́ла; свя́занная ж. зв'я́зана жи́ла; 
сегрегацио́нная ж. сегрегаці́йна жи́ла; 
седлови́дная (седлообра́зная) ж. сідлопо-
ді́бна жи́ла; секу́щая ж. січна́ жи́ла; 
се́тчатая ж. сітча́ста (сітча́та) жи́ла; 
скла́дчатая ж. складча́ста (складча́та) 
жи́ла; слепа́я ж. сліпа́ жи́ла; сло́жная ж. 
складна́ жи́ла; сме́шанная ж. змі́шана 
жи́ла; сопровожда́ющая ж. супрові́дна́ 
жи́ла; сопряжённая ж. сполу́чена 
(з'є́днана) жи́ла; ступе́нчатая ж. сту-
пі́нчаста (ступі́нчата) жи́ла; телеско-
пи́рованная ж. телескопо́вана жи́ла; 
то́нкая ж. тонка́ жи́ла; тре́щинная ж. 
трі́щинна жи́ла; тру́бчатая (сто́лбчатая) ж. 
трубча́ста (стовпча́ста, стовпча́та) жи́ла; 
фесто́нчатая ж. фесто́нчаста (фесто́нчата) 
жи́ла; челно́чная ж. човнико́ва жи́ла; 
чёткови́дная ж. чоткоподіб́на жи́ла;  
чечевицеобра́зная ж. сочевицеподі́бна 
жи́ла; эпитерма́льная ж. епітерма́льна 
жи́ла; эрупти́вная ж. ерупти́вна жи́ла; 
яче́истая ж. ніздрюва́та жи́ла 

жи́ла-проводни́к жи́ла-провідни́к, 
жи́ли-провідника́ 

жи́лка жи́лка, -ки, д. и п. -лці, мн. -лки́,  
-ло́к; акродро́мная ж. акродро́мна жи́лка; 
гла́вная ж. головна́ (основна́) жи́лка; 
ж. листа́ жи́лка листа́; заполня́ющая 
тре́щины ж. запо́внювальна трі́щини 
жи́лка; изо́гнутая втори́чная ж. зі́гнена 
(зі́гнута, ви́гнута) втори́нна жи́лка; кос-
та́льная ж. коста́льна жи́лка; куби-

та́льная ж. кубіта́льна жи́лка; ло́жная ж. 
неспра́вжня жи́лка; локтева́я ж. ліктьова́ 
жи́лка; маргина́льная ж. маргіна́льна 
жи́лка; медиа́льная ж. медіа́льна жи́лка; 
оби́льная ж. бага́та жи́лка; сре́дняя ж. 
сере́дня жи́лка; субкоста́льная ж. субко-
ста́льна жи́лка; то́нкая ж. тонка́ жи́лка; 
центра́льная ж. центра́льна жи́лка; 
юга́льная ж. юга́льна жи́лка 

жилкова́ние жилкува́ння; брахиод-
ро́мное ж. брахіодро́мне жилкува́ння; 
ве́ерное ж. ві́ялове жилкува́ння; веерооб-
ра́зное ж. віялоподі́бне жилкува́ння; гус-
то́е ж. густе́ жилкува́ння; диктиодро́мное ж. 
диктіодро́мне жилкува́ння; дихото-
ми́ческое ж. дихотомі́чне жилкува́ння; 
дланеви́дное па́льчатое ж. долонеподі́бне 
пальча́сте жилкува́ння; дугови́дное (дуго-
обра́зное) ж. дугоподі́бне жилкува́ння; 
за́мкнутое ж. за́мкнене (за́мкнуте) жилку-
ва́ння; камптодро́мное ж. камптодро́мне 
жилкува́ння; краебе́жное ж. відкрайове́ 
жилкува́ння; краево́е ж. крайове́ жилку-
ва́ння; краспедодро́мное ж. краспедод-
ро́мне жилкува́ння; лучи́стое ж. проме-
ни́сте жилкува́ння; нея́сное ж. неясне́ 
жилкува́ння; оби́льное ж. бага́те жилку-
ва́ння; паралле́льное ж. парале́льне жил-
кува́ння; пе́ристое ж. пери́сте жилку-
ва́ння; петлеви́дное ж. петлеподі́бне жил-
кува́ння; се́тчатое ж. сітча́сте (сітча́те) 
жилкува́ння 

жилкова́тый жилкува́тий; ж-тая зо́на 
жилкува́та зо́на; ж. гнейс жилкува́тий 
гнейс; ж. известня́к жилкува́тий вапня́к; 
ж. кальци́т жилкува́тий кальци́т; ж. пер-
ти́т жилкува́тий перти́т 

жило́й житлови́й; ж-ла́я ка́мера житло-
ва́ ка́мера 

жилообра́зный жилоподі́бний; ж-ная 
зо́на жилоподі́бна зо́на; ж-ное выделе́ние 
жилоподі́бне ви́ділення; ж-ное замеще́ние 
жилоподі́бне замі́щення 

жи́лочка жи́лочка, -ки, д. и п. -чці, мн.  
-чки́, -чо́к 

жильберти́т жильберти́т, -ту 
жильже́вский жильжі́вський; ж-кие 

слои́ жильжі́вські шари́  
жи́льный жи́льний; глубо́кая ж-ная 

зо́на глибо́ка жи́льна зо́на; ж-ная бре́кчия 
жи́льна бре́кчія; ж-ная вода́ жи́льна вода́; 
ж-ная гли́на жи́льна гли́на; ж-ная гли́нка 
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жи́льна гли́нка; ж-ная да́йка жи́льна 
да́йка; ж-ная зо́на жи́льна зо́на; ж-ная 
ма́сса жи́льна ма́са; ж-ная полоса́ жи́льна 
сму́га; ж-ная поро́да жи́льна поро́да;  
ж-ная руда́ жи́льна руда́; ж-ная сви́та 
жи́льна сві́та; ж-ная се́рия жи́льна се́рія; 
ж-ная тексту́ра жи́льна тексту́ра; ж-ная 
форма́ция жи́льна форма́ція; ж-ное веще-
ство́ жи́льна речовина́; ж-ное выпол-
не́ние жи́льне ви́повнення (напо́внення); 
ж-ное зо́лото жи́льне зо́лото; ж-ное мес-
торожде́ние жи́льне родо́вище; ж. асфа́льт 
жи́льний асфа́льт; ж. гнейс жи́льний гнейс; 
ж. исто́чник жи́льне джерело́; ж. материа́л 
жи́льний матеріа́л; ж. минера́л жи́льний 
мінера́л; ж. по́яс жи́льний по́яс; ж. сле́пок 
жи́льний злі́пок; ж. слюдяно́й сиени́т 
жи́льний слюдяни́й сієні́т; ж. спу́тник 
жи́льний супу́тник; ж. торф жи́льний торф; 
ж. у́голь жи́льне ву́гі́лля 

жининги́т жинінгі́т, -ту 
жи́рный жи́рний, (пропитанный жиром, 

замасленный – ещё) масни́й; реже маст-
ки́й; ж-ная гли́на жи́рна (масна́) гли́на;  
ж-ная земля́ жи́рна (масна́) земля́; ж-ная 
и́звесть жи́рне (масне́) вапно́; ж-ная кис-
лота́ жи́рна (масна́) кислота́; ж. блеск 
жи́рний (масни́й) блиск; ж. газ жи́рний 

(масни́й) газ; ж. песо́к жи́рний (масни́й) 
пісо́к; ж. сугли́нок жи́рний (масни́й) 
су́глинок; ж. торф жи́рний (масни́й) торф; 
ж. углеводоро́д жи́рний (масни́й) вугле-
во́день; ж. у́голь жи́рне (масне́) ву́гі́лля 

жирови́к жирови́к, -ку́; кита́йский ж. 
кита́йський жирови́к 

жиря́к товстя́к, -ка́ 
жисмонди́н жисмонди́н, -ну 
жи́тель жи́тель, -ля; пеще́рный ж. пе-

че́рний жи́тель 
жозеи́т жозеї́т, -ту 
жолиоти́т жоліоти́т, -ту 
жубрако́вский жубракі́вський; ж-кая 

сви́та жубракі́вська сві́та 
жужуйи́т жужуї́т, -ту 
жукове́цкий жукове́цький; ж-кие слои́ 

жукове́цькі шари́  
жураве́льниковые сущ., мн. гера́нієві,  

-вих 
жура́вненский жура́вненський; ж-кая 

сви́та жура́вненська сві́та 
жура́вский жура́вський; ж-кая сви́та 

жура́вська сві́та 
журна́л журна́л, -лу; бурово́й ж. буро-

ви́й журна́л; го́рный ж. гірни́чий журна́л; 
ж. документа́ции журна́л документа́ції 

жюльени́т жюльєні́т, -ту 
 
 

З 
 
заа́льский заа́льський; з-кая фа́за 

скла́дчатости заа́льська фа́за склад-
ча́стості; з-кое оледене́ние заа́льське зле-
дені́ння (заледені́ння) 

забала́нсовый забала́нсовий; з-вые за-
па́сы забала́нсові запа́си 

за́береги мн. за́бережні, -нів 
забивно́й забивни́й; з-на́я крепь забивне́ 

крі́плення; з. коло́дец забивни́й коло́дязь; 
з. фильтр забивни́й фільтр 

заби́тый заби́тий; з-тая сква́жина за-
би́та свердлови́на 

заблаговре́менный завча́сний; з-ная де-
газа́ция завча́сна дегаза́ція 

забо́й ви́бій, -бою, забі́й, -бо́ю; встре́ч-
ный з. зустрі́чний ви́бій (забі́й); з. сква́жи-
ны ви́бій (забі́й) свердлови́ни; направ-
ля́ющий з. спрямо́вувальний (напрямни́й) 
ви́бій (забі́й); очи́стный з. очисни́й ви́бій 

(забі́й); рабо́чий з. робо́чий ви́бій (забі́й); 
сплошно́й з. суці́льний ви́бій (забі́й); ши-
ро́кий з. широ́кий ви́бій (забі́й) 

забо́йка га́тка, -ки, д. и п. -тці, р. мн.  
-ток, гать, -ті, т. -ттю, набі́йка, -ки, д. и п.  
-йці, р. мн. -йок, (неоконч. д. – ещё) наби-
ва́ння; водяна́я з. водяна́ га́тка (гать) 

забо́йный ви́бійний, забі́йний; винтово́й 
з. дви́гатель гвинтови́й ви́бійний (за-
бі́йний) двигу́н; з-ная маши́на ви́бійна 
(забі́йна) маши́на; з-ное давле́ние ви́бій-
ний (забі́йний) тиск; з. кла́пан ви́бійний 
(забі́йний) кла́пан; з. сыре́ц ви́бійний (за-
бі́йний) сире́ць 

забо́йщик вибі́йник, -ка, забі́йник, -ка 
забо́йщицкий вибі́йницький, забі́йницький 
забола́чиваемость заболо́чуваність, -ності, 

т. -ністю 
забола́чивание заболо́чування 
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заболо́ченность заболо́ченість, -ності, т. 
-ністю 

заболо́ченный заболо́чений; з-ная бу́хта 
заболо́чена бу́хта; з-ная по́чва забо-
ло́чений ґрунт; з-ное о́зеро заболо́чене 
о́зеро; з. рука́в заболо́чений рука́в 

забра́ло (деталь) забра́ло, -ла, р. мн. -ра́л 
забро́дский забро́дський; з-кая сви́та 

забро́дська сві́та 
забро́шенный зане́дбаний, занеха́яний, 

заки́нутий, поки́нутий; з-ная земля́ за-
не́дбана (заки́нута) земля́ 

забу́ривание забу́рювання 
забу́рник забу́рник, -ка 
забуру́ненный забуру́нений; з. гре́бень 

забуру́нений гре́бінь 
забуто́вка забутува́ння, (неоконч. д. – 

ещё) забуто́вування 
забуто́вочный забутува́льний; з-ная 

маши́на забутува́льна маши́на 
забу́чивать[ся], забути́ть[ся] забу́чува-

ти[ся], -чую, -чуєш, -чує[ться], забу-
ти́ти[ся], -бучу́, -бути́ш, -бути́ть[ся] 

зава́довский зава́дівський; з-кая сви́та 
зава́дівська сві́та 

зава́л зава́л, -лу 
зава́льный зава́льний; з-ное о́зеро за-

ва́льне о́зеро 
заварицки́т заварицькі́т, -ту 
завёрнутый заве́рнутий; з-тая ло́пасть 

заве́рнута ло́пать; з. край заве́рнутий край 
завёртыши мн. заго́ртини, -тин 
заведе́ние за́клад; го́рное уче́бное заве-

де́ние гірни́чий навча́льний за́клад 
заве́са заві́са, -си, засло́на, -ни; водорас-

пыли́тельная з. водорозпи́лювальна за-
ві́са (засло́на); возду́шная з. пові́тря́на 
заві́са (засло́на) 

завива́ние закру́чування; винтообра́зное з. 
гвинтоподі́бне закру́чування; з. ра́ковины 
закру́чування черепа́шки (му́шлі, ско́йки); 
осево́е з. осьове́ закру́чування 

завива́ющийся закру́чувальний; з-щаяся 
фо́рма закру́чувальна фо́рма 

зави́симость зале́жність, -ності, т. -ністю; 
квадрати́чная з. квадрати́чна зале́жність; 
лине́йная з. ліні́йна зале́жність; функ-
циона́льная з. функціона́льна зале́жність; 
экспоненциа́льная з. експоненці́йна (екс-
поненціа́льна) зале́жність; эмпири́ческая з. 
емпіри́чна зале́жність 

завито́к (раковины) за́вито́к, -тка́, 
за́круток, -тка 

заво́д заво́д, -ду; га́зовый з. га́зовий за-
во́д; газоперераба́тывающий з. газопере-
ро́бний заво́д; го́рный з. гірни́чий заво́д 

заводински́т заводинські́т, -ту 
заводне́ние заво́днення, (неоконч. д. – 

ещё) заво́днювання; барье́рное з. бар'є́рне 
заво́днення; внутрико́нтурное з. внутріш-
ньоко́нтурне заво́днення; есте́ственное з. 
приро́дне заво́днення; з. инъе́кцией за-
во́днення ін'є́кцією; з. нефтяно́го пласта́ 
заво́днення на́фто́вого пласта́ (ша́ру); з. по 
пятито́чечной систе́ме заво́днення за 
п'ятито́чково́ю систе́мою; зако́нтурное з. 
зако́нтурне заво́днення; иску́сственное з. 
шту́чне заво́днення; плоскостно́е з. пло-
щи́нне заво́днення; площадно́е з. площове́ 
заво́днення; полиме́рное з. поліме́рне 
заво́днення; прико́нтурное з. при-
ко́нтурне заво́днення 

заводнённый заво́днений 
заводня́ть[ся], заводни́ть[ся] заво́дню-

вати[ся], -нюю, -нюєш, -нює[ться], завод-
ня́ти[ся], -ня́ю, -ня́єш, -ня́є[ться]; завод-
ни́ти[ся], -ню́, -ни́ш, -ни́ть[ся] 

завадски́й зава́дський; з-кая сви́та за-
ва́дська сві́та 

за́водь за́водь, -ді, т. -ддю, р. мн. -дей 
завр завр, -ра 
завропо́ды мн. завропо́ди, -по́д 
завропси́дный завропси́дний 
завроптери́гии мн. завроптери́гії, -гій 
зага́дка за́гадка, -ки, д. и п. -дці, мн.  

-дки́, -до́к; геологи́ческая з. геологі́чна 
за́гадка 

загазо́ванность загазо́ваність, -ності, т. 
-ністю 

заги́б заги́н, -ну, (извив – ещё) за́крут,  
-ту; з. реки́ заги́н рі́чки (ріки́); з. сло́я за-
ги́н ша́ру; з. хвоста́ заги́н (за́крут) хвоста́ 

заглазни́чный заочкоя́мкови́й 
заглинизи́рование заглинизува́ння, (не-

оконч. д. – ещё) заглинизо́вування 
загло́хший заглу́хлий; з-шая сква́жина 

заглу́хла свердлови́на 
заглублённый загли́блений; з. бу́нкер 

загли́блений бу́нкер; з. резервуа́р за-
гли́блений резервуа́р 

за́глу́шка за́глу́шка, -ки, д. и п. -шці, р. 
мн. -шок 
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за́гнутый за́гну́тий; з-тая коса́ за́гну́та 
коса́; з. край за́гнутий край; сло́жная  
з-тая коса́ складна́ за́гну́та коса́ 

заголо́вок за́голо́вок, -вка, (название) 
на́зва, -ви; з. сейсмогра́ммы за́голо́вок сейс-
могра́ми; з. тра́ссы за́голо́вок (на́зва) тра́си 

заго́рский заго́рський; з-кая сви́та за-
го́рська сві́та 

загражда́ющий загоро́джувальний; з. слой 
загоро́джувальний шар  

загру́зочный заванта́жувальний; з. ап-
пара́т заванта́жувальний апара́т 

загру́зчик заванта́жник, -ка, заван-
та́жувальник, -ка 

загрязне́ние забру́днення, (неоконч. д. – 
ещё) забру́днювання; антропоге́нное з. 
антропоге́нне забру́днення; атмосфе́рное з. 
атмосфе́рне забру́днення; аэрозо́льное з. 
аерозо́льне забру́днення; бактериоло-
ги́ческое з. бактеріологі́чне забру́днення; 
биологи́ческое з. біологі́чне забру́днення; 
взаи́мное з. взає́мне забру́днення; втори́ч-
ное з. втори́нне забру́днення; глоба́льное з. 
глоба́льне забру́днення; есте́ственное з. 
приро́дне забру́днення; з. воды́ (вод) за-
бру́днення води́ (вод); з. гидросфе́ры за-
бру́днення гідросфе́ри; з. ко́смоса за-
бру́днення ко́смосу; з. мирово́го океа́на 
забру́днення світово́го океа́ну; з. подзе́м-
ных вод забру́днення підзе́мних вод; 
з. подпо́чвы забру́днення підґру́нтя; 
з. по́чвы забру́днення ґру́нту; з. приро́ды 
забру́днення приро́ди; з. среды́ за-
бру́днення середо́вища; з. тяжёлыми ме-
та́ллами забру́днення важки́ми мета́лами; 
катастрофи́ческое з. катастрофі́чне за-
бру́днення; лока́льное з. лока́льне за-
бру́днення; механи́ческое з. механі́чне 
забру́днення; микробиологи́ческое з. 
мікробіологі́чне забру́днення; мине-
ра́льное з. мінера́льне забру́днення; пер-
ви́чное з. перви́нне (пе́рві́сне) забру́днен-
ня; приро́дное з. приро́дне забру́днення; 
радиоакти́вное з. радіоакти́вне забру́д-
нення; региона́льное з. регіона́льне за-
бру́днення; теплово́е з. теплове́ забру́д-
нення; хими́ческое з. хімі́чне забру́днен-
ня; эксплуатацио́нное з. експлуатаці́йне 
забру́днення; электромагни́тное з. елек-
тромагні́тне забру́днення 

загрязнённый забру́днений; з. кварц 
забру́днений кварц; з. у́голь забру́днене 
ву́гі́лля 

загрязни́тель забру́днювач, -ча, т. -чем 
загрязня́емость забру́днюваність, -ності, 

т. -ністю 
загрязня́ть[ся], загрязни́ть[ся] забру́д-

нювати[ся], -нюю, -нюєш, -нює[ться], за-
брудни́ти[ся], -ню́, -ни́ш, -ни́ть[ся] 

зада́ние завда́ння; фо́новое з. фо́нове зав-
да́ння 

за́данный за́даний; з-ная ли́ния за́дана 
лі́нія 

зада́ча 1. завда́ння; краева́я з. крайове́ зав-
да́ння; преде́льная з. грани́чне завда́ння; 

2. зада́ча, -чі, т. -чею; обра́тная з. 
обе́рнена зада́ча; пряма́я з. пряма́ зада́ча; 
стохасти́ческая з. стохасти́чна зада́ча 

задви́жка за́сувка, -ки, д. и п. -вці, р. мн. 
-вок, за́сув, -ва; з. с регули́руемой вели-
чино́й отве́рстия за́сувка (за́сув) із ре-
гульо́ваною величино́ю о́твору 

заде́лка забиття́, (неоконч. д. – обычно) 
забива́ння; з. проб забиття́ (забива́ння) 
проб 

заде́ржанный затри́маний; з-ное обру-
ше́ние затри́мане обва́лення (зава́лення);  
з-ное разви́тие затри́маний ро́звиток; мак-
сима́льно з. и́мпульс максима́льно затри́-
маний і́мпульс; минима́льно з. и́мпульс 
мініма́льно затри́маний і́мпульс 

задерне́ние задерні́ння; з. отва́лов задер-
ні́ння відва́лів 

заднебоково́й задньобічни́й, задньобо-
кови́й; з. у́гол щеки́ задньобічни́й (зад-
ньобокови́й) кут щоки́; з-вы́е ло́пасти 
задньобічні́ (задньобокові́) ло́паті 

заднебрюшны́е суш., мн. задньочеревні́, 
-ни́х 

заднежа́берные суш., мн. задньозя́брові, 
-вих 

заднело́бный задньоло́бний 
заднеоднобо́кий задньооднобіч́ний, зад-

ньооднобо́кий; з-кое ветвле́ние рёбер 
задньооднобіч́не (задньооднобо́ке) розга-
лу́ження ре́бер 

заднепласти́нчатый задньопласти́нчас-
тий, задньопласти́нчатий 

заднеспи́нка задньоспи́нка, -ки, д. и п.  
-нці, р. мн. -нок 

заднеспинно́й задньоспинни́й; з. у́гол 
задньоспинни́й кут 

за́дний за́дній; ве́рхний з. у́гол ве́рхній 
за́дній кут; з-нее по́ле за́днє по́ле; з. валёк 
за́дній вало́к (ва́лик); з. ка́лус за́дній 
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ка́лус; з. кант за́дній кант; з. карди-
на́льный у́гол за́дній кардина́льний кут; 
з. коне́ц за́дній кіне́ць; з. край за́дній 
край; з. отде́л за́дній ві́дділ; з. по́яс за́дній 
по́яс; з. разре́з за́дній ро́зріз; з. риф за́дній 
риф; з. сифона́льный сто́лбик за́дній 
сифона́льний сто́впчик; з. склон за́дній 
схил; з. фронт волны́ за́дній фронт хви́лі; 
з-няя аре́а (аре́я) за́дня аре́а (аре́я); з-няя 
борозда́ за́дня борозна́; з-няя ветвь за́дня 
гі́лка; з-няя зигапофи́за за́дня зигапофі́за; 
з-няя комиссу́ра за́дня комісу́ра; з. ко-
не́чность за́дня кінці́вка; з-няя краева́я 
кайма́ за́дня крайова́ облямі́вка (кайма́);  
з-няя ло́пасть за́дня ло́пать; з-няя плат-
фо́рма за́дня платфо́рма; з-няя пло́скость 
за́дня площина́; з-няя полоса́ за́дня сму́га; 
з-няя ра́ковинная пласти́нка за́дня чере-
па́шкова пласти́нка; з-няя часть 
ра́ковины за́дня части́на черепа́шки 
(му́шлі, ско́йки); ни́жний з. ни́жній за́дній 

задо́нский задо́нський; з-кие слои́ за-
до́нські шари́  

задо́ринный зади́рковий; з-ное опро́бова-
ние зади́ркове опро́бування (опробо́вування) 

задугово́й задугови́й; з. бассе́йн задуго-
ви́й басе́йн; з. спре́динг задугови́й 
спре́динг 

зажига́тель запа́лювач, -ча, т. -чем; 
электри́ческий з. га́за електри́чний за-
па́лювач га́зу 

зажига́тельный запа́лювальний, запаль-
ни́й; з-ная свеча́ запа́лювальна сві́чка; з-ная 
тру́бка запа́лювальна тру́бка; з. патро́н 
запа́лювальний патро́н; з. фити́ль запа́лю-
вальний ґніт; з. шнур запа́лювальний шнур 

зажи́м затиска́ч, -ча́, т. -че́м; з. плас-
ти́нчатого ти́па затиска́ч пласти́нчастого 
(пласти́нчатого) ти́пу; з. пружи́нного 
ти́па затиска́ч пружи́нного ти́пу; соеди-
ни́тельный з. сполу́чний (з'є́днувальний) 
затиска́ч 

зажимно́й, зажи́мный затискни́й; з-на́я 
(з-ная) щека́ затискна́ щока́; з. винт затиск-
ни́й гвинт; з. рыча́г затискни́й ва́жіль 

заземле́ние зазе́млення; измери́тельное з. 
вимі́рювальне зазе́млення; пита́ющее з. 
живи́льне зазе́млення; то́ковое з. стру́мове 
зазе́млення 

заземлённый зазе́млений; з. разъеди-
ни́тель зазе́млений роз'є́днувач 

заземля́ть[ся], заземли́ть[ся] зазе́млю-
вати[ся], -люю, -люєш, -лює[ться], зазем-
ля́ти[ся], -ля́ю, -ля́єш, -ля́є[ться], зазем-
ли́ти[ся], -лю́, -земли́ш, -земли́ть[ся] 

зазу́бренность зазу́бленість, -ності, т.  
-ністю, ви́щербленість, -ності, т. -ністю 

зазу́бренный зазу́блений, ви́щерблений; 
з-ное зерно́ зазу́блене (ви́щерблене) зе́рно́; 
з. край зазу́блений (ви́щерблений) край 

зазу́брина зазу́блина, -ни, за́зу́бень, -бня, 
ви́зубень, -бня, щерби́на, -ни 

заиле́ние, заи́ливание заму́лення, (не-
оконч. д. – ещё) заму́лювання; з. озе́р за-
му́лення (заму́лювання) озе́р; з. пласта́ 
заму́лення (заму́лювання) пласта́ (ша́ру); 
з. сква́жины заму́лення (заму́лювання) 
свердлови́ни; з. ша́хты заму́лення (за-
му́лювання) ша́хти 

заи́ленный заму́лений; з-ная равни́на 
заму́лена рівни́на 

заи́ливать[ся], заи́лить[ся] заму́люва-
ти[ся], -люю, -люєш, -лює[ться], заму́лити, 
-лю, -лиш, -лить[ся] 

заири́т заїри́т, -ту 
за́ймище за́ймище, -ща, т. -щем, (пойма) 

запла́ва, -ви, запла́вина, -ни 
зака́зник (заповедник) заповід́ник, -ка, 

зака́зни́к, -ка́зника́; ландша́фтный з. 
ландша́фтний зака́зни́к (запові́дник); 
озёрный з. озе́рний зака́зни́к (запові́дник); 
фаунисти́ческий з. фауністи́чний за-
ка́зни́к (запові́дник) 

зака́л (о породе) зака́л, -лу, (состояние, 
свойство) гарт, -ту 

закалённый загарто́ваний; з-ная зо́на 
загарто́вана зо́на; з-ная оторо́чка загар-
то́вана облямі́вка; з-ная поро́да загар-
то́вана поро́да; з-ная фа́за загарто́вана 
фа́за; з. конта́кт загарто́ваний конта́кт 

зака́лка загартува́ння, (неоконч. д. – ещё) 
гартува́ння, загарто́вування; з. ма́гмы загар-
тува́ння (гартува́ння) ма́гми 

закарстова́ние закарстува́ння 
закарсто́ванность закарсто́ваність, -ності, 

т. -ністю 
закарсто́ванный закарсто́ваний; з-ная 

поро́да закарсто́вана поро́да 
закарсто́вывать[ся] закарсто́вувати[ся], 

-вує[ться] 
зака́чка нака́чування, нагніта́ння 
закилево́й закільови́й; з-во́е по́ле закі-

льове́ по́ле 
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заки́рование закі́рування 
заки́рованный закі́руваний; з-ная поро́да 

закі́рувана поро́да; з-ная по́чва закі́руваний 
ґрунт; з. песо́к закі́руваний пісо́к 

за́кисно-желе́зистый за́кисно-залі́зистий; 
з. шамози́т за́кисно-залі́зистий шамози́т 

за́кисный за́кисний; з-ное желе́зо 
за́кисне залі́зо 

за́кись за́кис, -су; з. ме́ди за́кис мід́і; 
углеки́слая з. ни́келя вуглеки́слий за́кис 
ні́келю 

закла́дка закла́дення, закла́дка, -ки, д. и 
п. -дці, р. мн. -док, (неоконч. д. – ещё) за-
клада́ння; пневмати́ческая з. пневма-
ти́чне закла́дення (пневмати́чна закла́дка) 

закла́дочный закладни́й; з-ные мате-
риа́лы закладні́ матеріа́ли; з. ко́мплекс 
закладни́й ко́мплекс; пневмати́ческая з-ная 
маши́на пневмати́чна закладна́ маши́на 

закла́дывать[ся], заложи́ть[ся] закла-
да́ти[ся], -да́ю, -да́єш, -да́є[ться], закла́сти[ся], 
-ладу́, -ладе́ш, -ладе́[ться]; з. сква́жину закла-
да́ти (закла́сти) свердлови́ну 

закли́нивание закли́нювання 
закли́нивать[ся], закли́ни́ть[ся] за-

кли́нювати[ся], -нюю, -нюєш, -нює[ться], 
заклини́ти[ся], -ню́, -ни́ш, -ни́ть[ся] 

заключённый за́мкнений, за́мкнутий; 
з. газ за́мкнений (за́мкнутий) газ 

заключи́тельный заклю́чний; з-ная 
фа́за заклю́чна фа́за; з. уда́р землетря-
се́ния заклю́чний уда́р землетру́су 

заколо́нный заколо́нний; з-ная 
осна́стка заколо́нне осна́щення 

зако́н зако́н, -ну; альби́товый з. аль-
бі́товий зако́н; арагони́товый з. двойни-
кова́ния арагоні́товий зако́н двійни-
кува́ння; биогенети́ческий з. біогене-
ти́чний зако́н; геогенети́ческий з. геоге-
нети́чний зако́н; геоэнергети́ческий з. 
геоенергети́чний зако́н; двойнико́вый з. 
двійнико́вий зако́н; естественноисто-
ри́ческий з. природноістори́чний зако́н; 
з. адапти́вной радиа́ции зако́н адапти́вної 
радіа́ції; з. адапти́вной и инадапти́вной 
эволю́ции зако́н адапти́вної та інадап-
ти́вної еволю́ції; з-ны анато́мии мине-
ра́лов зако́ни анато́мії мінера́лів; з. Аюи́ 
зако́н Аюї́ (Гаюи́); з. Бендо́рфа зако́н Бен-
до́рфа; з. биогенети́ческих ци́клов зако́н 
біогенети́чних ци́клів; з. биоге́нной миг-
ра́ции а́томов зако́н біоге́нної мігра́ції 

а́томів; з. Бла́гдена зако́н Бла́гдена; 
з. больши́х чи́сел зако́н вели́ких чи́сел; 
з. Бра́ве зако́н Бра́ве; з. Бра́ндта зако́н 
Бра́ндта; з. Брейтга́упта зако́н Брейтга́упта; 
з. Бэ́ра зако́н Бе́ра; з. Ва́тсона зако́н 
Ва́тсона; з. Ве́йса зако́н Ве́йса; з. возвра́та 
зако́н пове́рнення; з. всеми́рного тяготе́ния 
зако́н всесві́тнього тяжі́ння; з. Ге́ккеля 
зако́н Ге́ккеля; з. геометри́ческого отбо́ра 
зако́н геометри́чного відбо́ру; з. гомоло-
ги́ческих рядо́в зако́н гомологі́чних ря-
ді́в; з. гомони́мии зако́н гомоні́мії; 
з. гра́ни зако́н гра́ні; з. Гро́та зако́н Гро́та; 
з. Гу́ка зако́н Гу́ка; з. Дарси́ зако́н Дарсі́; 
з. двойнико́вого сраста́ния зако́н двійни-
ко́вого зро́щення (зроста́ння); з. де́йствия 
масс зако́н дії́ мас; з. де́йствующих масс 
зако́н ді́ючих мас; з. Де́пра зако́н Де́пра; 
з. диверге́нции зако́н диверге́нції; 
з. До́лло зако́н До́лло; з. заро́дышевого 
схо́дства зако́н зародко́вої схо́жості; з. зон 
зако́н зон (смуг); з. измене́ния деби́та 
водозабо́рного сооруже́ния зако́н змі́ни 
дебі́ту водозабі́рної спору́ди; з. изомор-
фи́зма зако́н ізоморфіз́му; з. инду́кции 
зако́н інду́кції; з. ине́рции зако́н іне́рції; 
з. Ковале́вского зако́н Ковале́вського; 
з. Ко́па зако́н Ко́па; з. Корио́лиса зако́н 
Коріо́ліса; з. кристаллографи́ческих 
преде́лов зако́н кристалографі́чних меж; 
з. Кюри́ зако́н Кюрі́; з. логарифми́ческой 
вероя́тности зако́н логарифмі́чної ймо-
ві́рності (імовір́ності); з. максимили-
за́ции эне́ргии зако́н максиміліза́ції 
ене́ргії; з. мигра́ции речно́го ру́сла зако́н 
мігра́ції річково́го ру́сла; з. Монтессю́ де 
Балло́ра зако́н Монтессю́ де Балло́ра; 
з. Мо́ргана зако́н Мо́ргана; з. Мю́ллера 
зако́н Мю́ллера; з. напра́вленности эво-
лю́ции зако́н спрямо́ваності еволю́ції; 
з. необрати́мости эволю́ции зако́н необо-
ро́тності еволю́ції; з. обра́тных квад-
ра́тов зако́н зворо́тних квадра́тів; 
з. объёмов зако́н об'є́мів; з. огра-
ни́ченности приро́дных ресу́рсов зако́н 
обме́женості приро́дних ресу́рсів; з. опти-
ма́льности зако́н оптима́льності; з. оси́ 
зако́н о́сі; з. отраже́ния зако́н відбиття́; 
з. паде́ния природноресу́рсного потен-
циа́ла зако́н паді́ння природноресу́рсного 
потенціа́лу; з. паде́ния сфери́ческих час-
ти́ц зако́н паді́ння сфери́чних часто́к; 
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з. подви́жного равнове́сия зако́н рух-
ли́вої (рухо́мої) рівнова́ги; з. подо́бия за-
ко́н поді́бності; з. постоя́нства крис-
талли́ческих угло́в зако́н пості́йності 
кристалі́чних куті́в; з. постоя́нства отно-
ше́ний зако́н пості́йності відно́шень; 
з. постоя́нства угло́в зако́н пості́йності 
куті́в; з. поясо́в зако́н поясі́в; з. прелом-
ле́ния зако́н зало́млення; з. приорите́та 
зако́н пріорите́ту; з. прогресси́вного 
уменьше́ния изме́нчивости зако́н про-
греси́вного зме́ншення мінли́вості; 
з. ра́вного объёма зако́н одна́кового 
(рі́вного) об'є́му; з. радиоакти́вного пре-
враще́ния зако́н радіоакти́вного пере-
тво́рення; з. радиоакти́вного распа́да 
зако́н радіоакти́вного ро́зпаду; з. разви́тия 
зако́н ро́звитку; з. расположе́ния игл 
зако́н розташува́ння голо́к; з. распреде-
ле́ния зако́н розпо́ділу; з. регре́сии зако́н 
регре́сії; з. рекапитуля́ции зако́н рекапі-
туля́ції; з. Релэ́я зако́н Реле́я; з. сжи-
ма́емости зако́н сти́сливості; з. симме́три́и 
зако́н симетрі́ї; з. сложе́ния зако́н склада́ння 
(скла́дення, будо́ви); з. Сне́ллиуса зако́н 
Сне́лліуса; з. сохране́ния эне́ргии зако́н 
збере́ження ене́ргії; з. специализа́ции 
зако́н спеціаліза́ції; з. Стено́–Ромэ́ де 
Ли́ля зако́н Стено́–Роме́ де Лі́ля; 
з. Сте́фана–Бо́льцмана зако́н Сте́фана–
Бо́льцмана; з. Сто́кса зако́н Сто́кса; 
з. сцепле́ния и перекрёста зако́н 
зче́плення та перехре́щення; з. тетра-
пла́зии зако́н тетрапла́зії; з. трёх поясо́в 
зако́н трьох поясі́в; з. тяготе́ния зако́н 
тяжі́ння; з. убыва́ющего плодоро́дия 
зако́н спадно́ї родю́чості; з. ускоре́ния 
эволю́ции зако́н приско́рення еволю́ції; 
з. Фи́ка зако́н Фі́ка; з. филогенети́че-
ского ро́ста зако́н філогенети́чного ро́сту; 
з. Хи́лта зако́н Хі́лта; з. че́тверти длины́ 
волн зако́н чве́рті довжини́ хвиль; 
з. эквивале́нтных отноше́ний зако́н екві-
вале́нтних відно́шень; карлсба́дский з. 
двойнико́вого сраста́ния карлсба́дський 
зако́н двійнико́вого зро́щення (зроста́ння); 
манеба́хский з. двойникова́ния мане-
ба́хський зако́н двійникува́ння; оро-
ге́нный з. одновре́ме́нности Шти́лле 
ороге́нний зако́н одноча́сності Шті́лле; 
основно́й з. геохи́мии основни́й зако́н 
геохі́мії; пенни́новый з. пені́новий зако́н; 

периоди́ческий з. періоди́чний зако́н; 
распредели́тельный з. розподі́льний 
(дистрибути́вний) зако́н; системогене-
ти́ческий з. системогенети́чний зако́н; 
слюдяно́й з. слюдяни́й зако́н; степенно́й з. 
степене́вий зако́н; шпине́левый з. шпі-
не́левий зако́н 

законода́тельство законода́вство, -ва; 
во́дное з. во́дне законода́вство; го́рное з. 
гірни́че законода́вство 

закономе́рность закономі́рність, -ності, 
т. -ністю; з. явле́ния закономі́рність 
я́вища; тектони́ческая з. тектоні́чна зако-
номі́рність 

закономе́рный закономі́рний; з-ное 
прораста́ние закономі́рне пророста́ння;  
з-ное разви́тие закономі́рний ро́звиток;  
з-ное сраста́ние минера́лов закономі́рне 
зро́щення мінера́лів; з-ное явле́ние зако-
номі́рне я́вище; з. сро́сток закономі́рний 
зро́сток 

законсерви́рованный законсерво́ваний; 
з-ная вы́работка законсерво́вана ви́робка 

зако́нтурный зако́нтурний; з-ная вода́ 
зако́нтурна вода́; з-ная сква́жина за-
ко́нтурна свердлови́на; з-ное заводне́ние 
зако́нтурне заво́днення 

закотня́нский закітня́нський; з-кая 
сви́та закітня́нська сві́та 

закра́инный закра́їнний; з-ная тень за-
кра́їнна тінь 

закрепле́ние закрі́плення, (неоконч. д. – 
ещё) закрі́плювання; з. грунто́в (по́чвы) 
закрі́плення ґрунті́в (ґру́нту) 

закреплённый закрі́плений; з-ные пес-
ки́ закрі́плені піски́ 

закрепля́ющий закрі́плювальний, закріп-
ни́й, фіксу́ючий, фіксува́льний; з-щая среда́ 
закріпне́ (закрі́плювальне) середо́вище;  
з-щее вещество́ закрі́плювальна (закріпна́, 
фіксу́юча, фіксува́льна) речовина́ 

закристаллизова́вшийся закристалі-
зо́ваний 

закруглённый заокру́глений; з-ная 
грань заокру́глена грань; з. край заок-
ру́глений край; з. у́гол заокру́глений кут 

закрыва́ющий зату́льний; з-щая 
мы́шца зату́льний м'яз 

закры́тый закри́тий; з-тая алида́да за-
кри́та аліда́да; з-тая вода́ закри́та вода́;  
з-тая доли́на закри́та доли́на; з-тая 
по́ристость закри́та по́ристість; з-тая 
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ра́ковина закри́та черепа́шка (му́шля, 
ско́йка); з-тая систе́ма закри́та систе́ма;  
з-тая скла́дка закри́та скла́дка; з-тая 
структу́ра закри́та структу́ра; з-тая 
тре́щина закри́та трі́щина; з-тая фа́ссула 
закри́та фа́сула; з-тое мо́ре закри́те мо́ре; 
з-тое у́стье закри́те ги́рло (у́стя); з-тые 
петало́иды закри́ті петало́їди; з. бассе́йн 
закри́тий басе́йн; з. дрена́ж закри́тий дре-
на́ж; з. карст закри́тий карст; з. ку́пол 
закри́та ба́ня (закри́тий ку́пол); з. орео́л 
закри́тий орео́л; з. сброс закри́тий скид; 
з. улби́ликус закри́тий улбі́лікус 

заку́поренный заку́по́рений; з-ная река́ 
заку́по́рена рі́чка (ріка́) 

заку́порка заку́по́рка, -ки, д. и п. -рці, р. 
мн. -рок, (неоконч. д. – ещё) заку́по́рюван-
ня; з. песко́м заку́по́рка піско́м; з. пор 
заку́по́рка пор 

залега́ние заляга́ння; автохто́нное з. ав-
тохто́нне заляга́ння; аллохто́нное з. алох-
то́нне заляга́ння; втори́чное з. втори́нне 
заляга́ння; горизонта́льное з. горизон-
та́льне заляга́ння; дискорда́нтное з. дис-
корда́нтне заляга́ння; дислоци́рованное з. 
дислоко́ване заляга́ння; з. бассе́йном заля-
га́ння басе́йном; з. двумя́ генера́циями 
заляга́ння двома́ генера́ціями; з. пласта́ 
заляга́ння пласта́ (ша́ру); з. руды́ заля-
га́ння руди́; запроки́нутое з. заки́нене 
(заки́нуте) заляга́ння; изоклина́льное з. 
ізокліна́льне заляга́ння; ингресси́вное з. 
інгреси́вне заляга́ння; конкорда́нтное з. 
конкорда́нтне заляга́ння; коренно́е з. ко-
рінне́ заляга́ння; линзови́дное (линзооб-
ра́зное) з. лінзоподі́бне заляга́ння; миг-
рацио́нное з. міграці́йне заляга́ння; мо-
ноклина́льное з. монокліна́льне заля-
га́ння; нару́шенное з. пору́шене заля-
га́ння; ненару́шенное з. непору́шене заля-
га́ння; ненорма́льное з. ненорма́льне за-
ляга́ння; непаралле́льное з. непарале́льне 
заляга́ння; непреры́вное з. безпере́рвне 
заляга́ння; несогла́сное з. незгі́дне заля-
га́ння; норма́льное з. норма́льне заля-
га́ння; облека́ющее з. огорта́юче (огор-
та́льне) заляга́ння; опроки́нутое з. пере-
ки́нуте (переве́рнуте, переве́рнене) заля-
га́ння; паралле́льное з. парале́льне заля-
га́ння; паралле́льно-слои́стое з. пара-
ле́льно-шарува́те заляга́ння; перви́чное з. 
перви́нне заляга́ння; первонача́льное з. 

пе́рві́сне заляга́ння; перемежа́ющееся з. 
перемі́жне заляга́ння; периклина́льное з. 
перикліна́льне заляга́ння; плащеобра́зное з. 
плащоподі́бне заляга́ння; прони́зываю-
щее з. прони́зуюче (прони́зливе, про-
ни́зувальне) заляга́ння; псевдосогла́сное з. 
псевдозгі́дне заляга́ння; пятни́стое з. пля-
ми́сте заляга́ння; регресси́вное з. регре-
си́вне заляга́ння; согла́сное з. згі́дне заля-
га́ння; трансгресси́вное з. трансгреси́вне 
заляга́ння; центриклина́льное з. центри-
кліна́льне заляга́ння 

залега́ть заляга́ти, -га́є; з. вы́ше заляга́ти 
ви́ще; з. кру́то заляга́ти кру́то (стрі́мко); 
з. ни́же заляга́ти ни́жче 

залега́ющий заляга́ючий, зале́глий; вер-
тика́льно з. пласт вертика́льно заля-
га́ючий (зале́глий) пласт (вертика́льно 
заляга́ючий [зале́глий] шар; горизон-
та́льно з-щее месторожде́ние горизон-
та́льно зале́гле родо́вище; з-щая пласто-
ва́я соль зале́гла пластова́ (шарова́) сіль; 
несогла́сно з. пласт незгі́дно зале́глий 
пласт (незгі́дно зале́глий шар); согла́сно з. 
пласт згі́дно зале́глий пласт (згі́дно за-
ле́глий шар) 

за́лежный перело́говий; з-ная земля́ пе-
рело́гова земля́ 

за́лежь по́клад, -ду; антиклина́льная з. 
антикліна́льний по́клад; больша́я з. ве-
ли́кий по́клад; вертика́льная з. верти-
ка́льний по́клад; верхова́я з. то́рфа верхо-
ви́й по́клад то́рфу; вися́чая з. не́фти ви-
ся́чий по́клад на́фти; водопла́вающая з. 
водопливу́чий (водопливки́й, водоплав-
ни́й) по́клад; впласто́ванная з. уплас-
то́ваний по́клад; втори́чная з. втори́нний 
по́клад; га́зовая з. га́зовий по́клад; газогид-
ра́тная з. газогідра́тний по́клад; газокон-
денса́тная з. газоконденса́тний по́клад; 
газоконденса́тно-нефтяна́я з. газокон-
денса́тно-на́фто́вий по́клад; газонефтяна́я з. 
газона́фто́вий по́клад; гомоге́нная з. го-
моге́нний по́клад; горизонта́льная з. го-
ризонта́льний по́клад; дискоида́льная 
(дискови́дная, дискообра́зная) з. диско-
поді́бний по́клад; дифференци́рованная з. 
диференційо́ваний по́клад; з. замеще́ния 
по́клад замі́щення; з. ки́ра по́клад кі́ру; 
з. поле́зных ископа́емых по́клад 
ко́ри́сних копа́лин; з. то́рфа по́клад то́рфу; 
з. у́гля́ по́клад ву́гі́лля; за́мкнутая з. 
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за́мкнений (за́мкнутий) по́клад; запе-
ча́танная з. запеча́таний по́клад; 
идиоге́нная з. ідіоге́нний по́клад; интру-
зи́вная з. інтрузи́вний по́клад; козырь-
ко́вые з-жи козирко́ві по́клади; кол-
чеда́нная з. колчеда́новий (колчеда́нний) 
по́клад; кони́ческая з. коні́чний по́клад; 
лакколи́товая з. лаколі́товий по́клад; 
линзови́дная (линзообра́зная) з. лінзопо-
ді́бний по́клад; литологи́ческая з. не́фти 
літологі́чний по́клад на́фти; лополи́товая з. 
лополі́товий по́клад; масси́вная з. ма-
си́вний по́клад; межформацио́нная з. 
міжформаці́йний по́клад; минера́льная з. 
мінера́льний по́клад; многокра́тная з. 
багаторазо́вий (багатокра́тний) по́клад; 
накло́нная з. похи́лий по́клад; наперст-
кообра́зная з. наперсткоподі́бний по́клад; 
небольша́я з. невели́кий по́клад; не-
тро́нутая з. нето́рканий (нето́ркнутий, 
неза́йманий) по́клад; нефтега́зовая з. наф-
тога́зовий по́клад; нефтегазоконден-
са́тная з. нафтогазоконденса́тний по́клад; 
нефтяна́я з. на́фто́вий по́клад; пластова́я з. 
пластови́й (шарови́й) по́клад; пластооб-
ра́зная з. пластоподі́бний (шароподі́бний) 
по́клад; плащеобра́зная з. плащоподі́бний 
по́клад; пло́ская з. пло́ский по́клад; по-
вто́рная з. повто́рний по́клад; подзе́мная з. 
підзе́мний по́клад; подпесо́чные соляны́е 
з-жи підпіскові́ соляні́ по́клади; полого-
па́дающая з. пологоспа́дистий по́клад; 
промы́шленная з. промисло́вий по́клад; 
проста́я з. про́сти́й по́клад; ру́дная з. 
ру́дний по́клад; рукавообра́зная з. рука-
воподі́бний по́клад; руслова́я з. руслови́й 
по́клад; самозапечата́нная з. не́фти и 
га́за самозапеча́таний по́клад на́фти і га́зу; 
сво́довая з. склепі́нний по́клад; секу́щая з. 
січни́й по́клад; сингенети́ческая (синге-
нети́чная) з. сингенети́чний по́клад; 
сло́жная з. складни́й по́клад; столбооб-
ра́зная з. стовпоподіб́ний по́клад; страти-
графи́ческая з. не́фти и га́за стратигра-
фі́чний по́клад на́фти і га́зу; структу́рная з. 
структу́рний по́клад; тектони́чески экра-
ни́рованная з. тектоні́чно екрано́ваний 
по́клад; торфяна́я з. торф'яни́й по́клад; 
формацио́нная з. формаці́йний по́клад; 
чечевицеобра́зная з. сочевицеподі́бний 
по́клад; шнуро́чная з. шнурко́вий по́клад; 
штокообра́зная з. штокоподі́бний по́клад 

зале́сский залі́ський; з-кие слои́ залі́ські 
шари́  

зали́в зато́ка, -ки, д. и п. -то́ці, р. мн. -то́к, 
(речной – ещё) са́га, -ги, д. и п. са́зі, р. мн. 
саг; небольшо́й з. невели́ка зато́ка; обо-
со́бленный з. відокре́млена зато́ка; от-
членённый з. відчлено́вана зато́ка; у́зкий 
морско́й з. вузька́ морська́ зато́ка 

залива́емый заливни́й; з-мая полоса́ за-
ливна́ сму́га; з-мое у́стье заливне́ ги́рло; 
з. бе́рег заливни́й бе́рег 

залива́ющий залива́льний; з. свет зали-
ва́льне сві́тло 

заливно́й заливни́й; з-на́я терра́са заливна́ 
тера́са; з-но́е о́зеро заливне́ о́зеро 

зали́вчатый затічни́й, заливни́й; з-тая 
фо́рма затічна́, заливна́ фо́рма 

заложе́ние заклада́ння, закла́дення; 
з. проги́ба заклада́ння (закла́дення) проги́ну; 
з. сква́жины заклада́ння (закла́дення) сверд-
лови́ни 

зало́женный закла́дений; з-ная сква́жина 
закла́дена свердлови́на 

зало́мский зало́мський; з-кие слои́ за-
ло́мські шари́  

залчу́сский залчу́ський; з-кая сви́та за-
лчу́ська сві́та 

за́льбанд за́льбанд, -ду; мя́гкий 
гли́нистый з. м'яки́й гли́нистий 
(гли́нястий) за́льбанд; пло́тный з. 
щі́льний за́льбанд 

замаку́шечный заверхі́вковий; з. фора́мен 
заверхі́вковий фора́мен 

замаскиро́ванный замаско́ваний; з-ное 
обнаже́ние замаско́ване відсло́нення 

замбонини́т замбоніні́т, -ту 
замедле́ние спові́льнення, упові́льнення; 

внутрисква́жинное з. внутрішньосверд-
лови́нне спові́льнення (упові́льнення); 
з. разви́тия спові́льнення (упові́льнення) 
ро́звитку 

заме́дленный спові́льнений, упові́льнений; 
заме́дленная конве́кция спові́льнена 
(упові́льнена) конве́кція; з-ная реа́кция 
спові́льнена (упові́льнена) реа́кція; з-ное 
взрыва́ние спові́льнене (упові́льнене) ви-
са́джування (підрива́ння); з-ное тече́ние 
спові́льнена (упові́льнена) течія́ 

замедли́тель спові́льнювач, -ча, т. -чем, 
упові́льнювач, -ча, т. -чем; пиротех-
ни́ческий з. піротехні́чний спові́льнювач 
(упові́льнювач) 
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замедля́ющий спові́льнювальний, упо-
ві́льнювальний 

заме́р ви́мір; термометри́ческие з-ры 
термометри́чні ви́міри 

замерза́ние замерза́ння 
замерза́ть, замёрзнуть замерза́ти, -за́є, 

заме́рзнути, -не 
замёрзший заме́рзлий; з. водопа́д за-

ме́рзлий водоспа́д 
заме́тный помі́тний; з. релье́ф помі́тний 

рельє́ф 
замеща́ющий замі́щувальний, замі́нний; 

з-щее назва́ние замі́нна на́зва; з-щее пе-
рекры́тие замі́щувальне перекриття́; 
з. вид замі́щувальний вид 

замеще́ние замі́щення, (неоконч. д. – 
ещё) заміща́ння; вы́борочное з. вибірко́ве 
замі́щення; жилообра́зное з. жилоподі́бне 
замі́щення; з. гемати́том замі́щення гема-
ти́том; з. перви́чного вещества́ за-
мі́щення перви́нної (пе́рві́сної) речовини́; 
з. по грани́цам зёрен замі́щення за 
ме́жами зе́рен; з. по пло́скости спа́йности 
замі́щення за площино́ю спа́йності; 
з. с переотложе́нием замі́щення з перевід-
кла́денням; з. скла́дчатости замі́щення 
складча́стості; изомо́рфное з. ізомо́рфне 
замі́щення; ио́нное з. іо́нне замі́щення; 
магмати́ческое з. магмати́чне замі́щення; 
метасомати́ческое з. метасомати́чне за-
мі́щення; палинге́нно-метасомати́ческое з. 
палінге́нно-метасомати́чне замі́щення; 
селекти́вное з. селекти́вне замі́щення; 
центробе́жное з. відцентро́ве замі́щення; 
центростреми́тельное з. доцентро́ве за-
мі́щення; эрозио́нное (эрози́йное) з. еро-
зі́йне замі́щення 

замира́ющий завмира́ючий, завме́рлий; 
з-щая де́ятельность завмира́юча (за-
вме́рла) дія́льність 

за́мкнутый за́мкнений, за́мкнутий; з-тая 
бу́хта за́мкнена (за́мкнута) бу́хта; з-тая 
депре́ссия за́мкнена (за́мкнута) депре́сія; 
з-тая доли́на за́мкнена (за́мкнута) доли́на; 
з-тая за́лежь за́мкнений (за́мкнутий) 
по́клад; з-тая лагу́на за́мкнена (за́мкнута) 
лагу́на; з-тая ра́ковина за́мкнена 
(за́мкнута) черепа́шка (му́шля, ско́йка);  
з-тая систе́ма за́мкнена (за́мкнута) сис-
те́ма; з-тая скла́дка за́мкнена (за́мкнута) 
скла́дка; з-тая структу́ра за́мкнена 
(за́мкнута) структу́ра; з-тая фо́рма ре-

лье́фа за́мкнена (за́мкнута) фо́рма ре-
льє́фу; з-тая цепь за́мкнене (за́мкнуте) 
ко́ло; з-тое жилкова́ние за́мкнене (за́мкну-
те) жилкува́ння; з-тое кольцево́е обна-
же́ние за́мкнене (за́мкнуте) кільце́ве від-
сло́нення; з-тое мо́ре за́мкнене (за́мкнуте) 
мо́ре; з-тое подня́тие за́мкнене (за́мкнуте) 
підняття́; з-тое у́мбо за́мкнене (за́мкнуте) 
у́мбо; з-тые аурику́лы за́мкнені (за́мкнуті) 
аурику́ли; з. авлакоге́н за́мкнений (за́м-
кнутий) авлакоге́н; з. бассе́йн за́мкнений 
(за́мкнутий) басе́йн; з. ко́нтур за́мкнений 
(за́мкнутий) ко́нтур; з. ко́рень за́мкнений 
(за́мкнутий) ко́рінь; з. кра́тер за́мкнений 
(за́мкнутий) кра́тер; з. мешо́к за́мкнений 
(за́мкнутий) мішо́к; з. слой за́мкнений 
(за́мкнутий) шар 

замко́вые сущ., мн. замко́ві, -вих 
замо́к замо́к, -мка́, мн. -мки́, -кі́в; акти-

нодо́нтный з. актинодо́нтний замо́к; ам-
фидо́нтный з. амфідо́нтний замо́к; анти-
клина́льный з. антикліна́льний замо́к; 
беззу́бый з. беззу́бий замо́к; бури́льный з. 
бури́льний замо́к; гетеродо́нтный з. гете-
родо́нтний (різнозу́бий) замо́к; декстро-
до́нтный з. декстродо́нтний замо́к; дер-
модо́нтный з. дермодо́нтний замо́к; дес-
модо́нтный з. десмодо́нтний замо́к; дизо-
до́нтный з. дизодо́нтний (беззу́бий) замо́к; 
з. ледяно́го зато́ра замо́к льодяно́го (кри-
жано́го) зато́ру; з. лову́шки замо́к па́стки; 
з. ра́ковины замо́к черепа́шки (му́шлі, 
ско́йки); з. сво́да замо́к склепі́ння; 
з. скла́дки замо́к скла́дки; з. тро́га замо́к 
тро́гу (тро́гової доли́ни); з. цирено́идного 
ти́па замо́к цирено́їдного ти́пу; захва́ты-
вающий з. захва́тний замо́к; зу́бчатый з. 
зубча́стий замо́к; изодо́нтный з. ізо-
до́нтний замо́к; криптодо́нтный з. крип-
тодо́нтний замо́к; ктенодо́нтный з. ктено-
до́нтний замо́к; левова́ликовый з. ліво-
ва́ликовий замо́к; лободо́нтный з. лобо-
до́нтний замо́к; люцино́идный з. люци-
но́їдний замо́к; меродо́нтный з. меро-
до́нтний замо́к; пахиодо́нтный з. пахіо-
до́нтний замо́к; правова́ликовый з. пра-
вова́ликовий замо́к; прямо́й з. прями́й 
замо́к; равнозу́бый з. рівнозу́бий замо́к; 
равноэлеме́нтный з. рівноелеме́нтний 
(однаковоелеме́нтний) замо́к; расщеплён-
нозу́бый з. розщепленозу́бий замо́к; 
расщеплённый з. розще́плений замо́к; 
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связкозу́бый з. зв'язкозу́бий замо́к; син-
клина́льный з. синкліна́льний замо́к; 
синистродо́нтный з. синістродо́нтний 
замо́к; схизодо́нтный з. схизодо́нтний 
замо́к; таксодо́нтный з. таксодо́нтний 
замо́к; толстозу́бый з. товстозу́бий замо́к; 
цирено́идный з. цирено́їдний замо́к; ши-
зодо́нтный з. шизодо́нтний замо́к; энто-
модо́нтный з. ентомодо́нтний замо́к 

замора́живание заморо́жування 
замора́живать[ся] заморо́жувати[ся],  

-жую, -жуєш, -жує[ться] 
замора́живающий заморо́жувальний;  

з-щая ста́нция заморо́жувальна ста́нція 
замо́чный замко́вий; з-ная аре́а (аре́я) 

замко́ва аре́а (аре́я); з-ная борозда́ зам-
ко́ва борозна́; з-ная ли́ния замко́ва лі́нія; 
з-ная пласти́нка замко́ва пласти́нка;  
з-ная структу́ра замко́ва структу́ра; з-ные 
бугорки́ замко́ві го́рбики (горбо́чки);  
з-ные кру́ры замко́ві кру́ри; з-ные углы́ 
замко́ві кути́; з-ные я́мки замков́і ямки́; 
з. аппара́т замко́вий апара́т; з. ка́мень 
замко́вий ка́мінь; з. край замко́вий край; 
разобщённая з-ная пласти́на роз'є́днана 
(відокре́млена) замко́ва пласти́на; спири-
фери́дный з. край спірифери́дний зам-
ко́вий край; це́льная з-ная пласти́на су-
ці́льна замко́ва пласти́на 

за́мшевый за́мшовий; з-вые пески́ 
за́мшові піски́ 

замыка́ние замика́ння; з. антиклина́ли 
замика́ння антикліна́лі; з. пересече́ния 
замика́ння пере́тину; з. проги́ба зами-
ка́ння проги́ну (запа́дини); з. скла́дки 
замика́ння скла́дки; з. сло́я замика́ння 
ша́ру; периклина́льное з. перикліна́льне 
замика́ння; центриклина́льное з. центри-
кліна́льне замика́ння 

замыка́ющий кра́йній, кінце́вий, ос-
та́нній, за́дній; з-щая кле́тка кінце́ва (ос-
та́ння) кліти́на; з-щие затра́ты кінце́ві 
ви́трати; з. отро́сток кра́йній (кінце́вий) 
відро́сток 

зандбергери́т зандбергери́т, -ту 
зандберги́т зандбергі́т, -ту 
зандери́т зандери́т, -ту 
за́ндровый за́ндровий; з-вая о́бласть 

за́ндрова о́бласть; з-вая равни́на за́ндрова 
рівни́на; з-вое по́ле за́ндрове по́ле; з. пе-
со́к за́ндровий пісо́к 

зандр зандр, -ру, мн. за́ндри, -рів 

занкли́йский занклі́йський; з. я́рус зан-
клі́йський я́рус 

зано́зистый скалкува́тий; з-тая ла́ва 
скалкува́та ла́ва; з-тая структу́ра скалку-
ва́та структу́ра; з. изло́м скалкува́тий злам 
(злом) 

зано́рыш зані́рок, -рка 
заосево́й заосьови́й 
заострённый (о верхушке раковины и т. п.) 

заго́стрений; з-ная коне́чность заго́стрена 
кінці́вка 

зао́хренный заво́хрений; з-ная поро́да 
заво́хрена поро́да 

западнобу́гский західнобу́зький; з-кая 
сви́та західнобу́зька сві́та 

западномиха́йловский західноми-
ха́йлівський; з-кая сви́та західноми-
ха́йлівська сві́та 

за́падный за́хідний; з-ное полуша́рие 
за́хідна півку́ля; з. ага́т за́хідний ага́т 

запа́дина запа́дина, -ни 
запа́динный запа́динний; з. релье́ф за-

па́динний рельє́ф 
запа́здывание запі́знювання; з. раз-

ви́тия запі́знювання ро́звитку; магни́тное з. 
магні́тне запі́знювання 

запа́л запа́л, -лу 
запа́с запа́с, -су; з. в расче́тах запа́с у 

розраху́нках; з. про́чности запа́с мі́цності 
запасно́й запасни́й; з-на́я ткань запасна́ 

ткани́на; з. штрек запасни́й штрек 
запа́сы мн. запа́си, -сів; акти́вные з. ак-

ти́вні запа́си; антропоге́нные з. антропо-
ге́нні запа́си; бала́нсовые з. бала́нсові 
запа́си; вековы́е з. вікові́ запа́си; ве-
роя́тные з. імові́рні (ймові́рні) запа́си; 
ви́димые з. ви́димі запа́си; возвра́тные з. 
поворо́тні запа́си; геологи́ческие з. геоло-
гі́чні запа́си; гравитацио́нные з. гравіта-
ці́йні запа́си; действи́тельные з. ді́йсні 
запа́си; динами́ческие з. динамі́чні за-
па́си; дока́занные з. дове́дені (дока́зані) 
запа́си; достове́рные з. вірогід́ні (досто-
ві́рні) запа́си; ёмкостные з. є́мнісні 
(є́мкісні) запа́си; естественноантропо-
ге́нные з. природноантропоге́нні запа́си; 
есте́ственные з. приро́дні запа́си; заба-
ла́нсовые з. позабала́нсові запа́си; з. по-
дзе́мных вод запа́си підзе́мних вод; 
з. твёрдых поле́зных ископа́емых запа́си 
тверди́х ко́ри́сних копа́лин; иску́сствен-
ные з. шту́чні запа́си; лине́йные з. зо́лота 
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ліні́йні запа́си зо́лота; мировы́е з. світові ́
запа́си; неразве́данные з. нерозві́дані 
запа́си; определённые з. ви́значені запа́си; 
пасси́вные з. паси́вні запа́си; перспек-
ти́вные з. перспекти́вні запа́си; по-
га́шенные з. пога́шені запа́си; потен-
циа́льные з. потенці́йні запа́си; предва-
ри́тельно оценённые з. попере́дньо 
оці́нені запа́си; предполага́емые з. перед-
ба́чувані запа́си; привлека́емые з. за-
лу́чувані запа́си; приро́дные з. приро́дні 
запа́си; прогнози́руемые з. прогнозо́вані 
запа́си; промы́шленные з. промисло́ві 
запа́си; разве́данные з. розві́дані запа́си; 
регули́рованные з. регульо́вані запа́си; 
стати́ческие з. стати́чні запа́си; упру́гие з. 
тугі́ запа́си; эксплуатацио́нные з. експлу-
атаці́йні запа́си 

запатали́т запаталі́т, -ту 
за́пертый закри́тий; з-тая вода́ закри́та 

вода́ 
запеча́танный (о залежи) запеча́таний; 

з-ная за́лежь запеча́таний по́клад 
за́пись за́пис, -су; мультипле́ксная з. 

мультипле́ксний за́пис; онтогенети́ческая з. 
онтогенети́чний за́пис 

запове́дник запові́дник, -ка, (заповедный 
лес – ещё) зака́зни́к, -ка́зника́ 

запове́дный запові́дний; з-ная зо́на за-
пові́дна зо́на; з. фонд запові́дний фонд 

запозда́лый запізні́лий; з. взрыв запіз-
ні́лий ви́бух 

заполне́ние запо́внення, (неоконч. д. – ещё) 
запо́внювання, (наполнение) ви́повнення, 
(неоконч. д. – ещё) випо́внювання; гидро-
терма́льное з. гідротерма́льне запо́внення; 
з. кра́тера запо́внення кра́тера; з. ледни-
ко́вых тре́щин запо́внення льодовико́вих 
трі́щин; каналообра́зное з. каналоподі́бне 
запо́внення; маку́шечное з. верше́чкове 
(верхі́вкове) запо́внення (ви́повнення); по-
сле́довательное з. послідо́вне запо́внення 

запо́лненный запо́внений; з-ная жи́лой 
тре́щина запо́внена жи́лою тріщ́ина 

заполни́тель запо́внювач, -ча, т. -чем; 
з. бето́на запо́внювач бето́ну; з. для деко-
рати́вных бето́нов запо́внювач для деко-
рати́вних бето́нів; з. для кисло́то-
щёлочесто́йкости запо́внювач для кис-
ло́то-лужності́йкості; з. для кла́дочных и 
штукату́рных раство́ров запо́внювач для 
кла́дкових і штукату́рних (тинька́рських) 

ро́зчинів; з. тре́щин запо́внювач трі́щин; 
з. тяжёлых бето́нов запо́внювач важки́х 
бето́нів; ине́ртный з. іне́ртний запо́вню-
вач; по́ристый з. по́ристий запо́внювач 

заполня́ющий запо́внювальний; з-щая 
тре́щины жи́лка запо́внювальна трі́щини 
жи́лка 

заполня́ющийся запо́внювальний; вто-
ри́чно з-щаяся жи́ла повто́рно за-
по́внювальна жи́ла 

запо́рно-повто́рный запі́рно-повто́рний; 
з.-п. кла́пан запі́рно-повто́рний кла́пан 

запо́рный запірни́й; з-ная армату́ра за-
пірна́ армату́ра; з. ни́ппель запірни́й 
ні́пель 

запра́вка (бура и т. п.) запра́вка, -ки, д. 
и п. -вці, р. мн. -вок, (неоконч. д. – ещё) 
заправля́ння 

запрещённый заборо́нений; з. параге-
не́зис заборо́нений парагене́зис (забо-
ро́нена парагене́за) 

запроки́дывание закида́ння (відки-
да́ння) наза́д 

запроки́нутый (о пластах и т. п.) за-
ки́нений, заки́нутий, відки́нутий наза́д;  
з-тая скла́дка заки́нена (заки́нута, від-
ки́нута) скла́дка; з-тое залега́ние заки́нене 
(заки́нуте) заляга́ння 

запру́да зага́та, -ти, (плотина) гре́бля, -лі, 
т. -лею; есте́ственная з. приро́дна зага́та 

запру́дный зага́тний; з. водоём зага́тне 
водо́ймище (зага́тна водо́йма) 

запру́женный зага́чений; з-ная вода́ за-
га́чена вода́; з-ное о́зеро зага́чене о́зеро 

запру́живать[ся], запруди́ть[ся] за-
га́чувати[ся], -чую, -чуєш, -чує[ться], зага-
ти́ти[ся], -гачу́, -га́тиш, -га́тить[ся] 

зарати́т зарати́т, -ту 
зареча́нский заріча́нський; з-кие слои́ 

заріча́нські шари́  
заро́дыш за́родок, -дка, мн. -дки, -ків; 

з. сте́бля за́родок стебла́; округлённый з. 
криста́лла заокру́глений за́родок криста́ла 

заро́дышевые сущ., мн. зародко́ві, -вих 
заро́дышевый зародко́вий; з-вая бороз-

да́ зародко́ва борозна́; з-вая по́ра зарод-
ко́ва по́ра; з-вая ста́дия зародко́ва ста́дія; 
з-вая структу́ра зародко́ва структу́ра; 
з. ко́рень зародко́вий ко́рінь; з. лист зарод-
ко́вий лист; з. листо́к зародко́вий листо́к; 
з. пласт зародко́вий пласт (зародко́вий 
шар); з. скеле́т зародко́вий кістя́к 
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зарожда́ющийся заро́джувальний, вини-
ка́ючий; з-щаяся отде́льность заро́джуваль-
на (виника́юча) окре́мість; з-щаяся по́чва 
заро́джувальний (виника́ючий) ґрунт;  
з-щаяся скла́дка заро́джувальна (вини-
ка́юча) скла́дка; з. вулка́н заро́джуваль-
ний (виника́ючий) вулка́н; з. криста́лл 
заро́джувальний (виника́ючий) криста́л; 
з. ледни́к заро́джувальний (виника́ючий) 
льодови́к 

зарожде́ние заро́дження, (неоконч. д. – 
ещё) заро́джування; з. минера́лов за-
ро́дження мінера́лів; многокра́тное з. бага-
торазо́ве (багатокра́тне) заро́дження; одно-
вре́ме́нное з. одноча́сне заро́дження; при-
нуди́тельное з. примусо́ве заро́дження; 
произво́льное з. дові́льне заро́дження; са-
мово́льное з. самочи́нне заро́дження; само-
произво́льное з. мимові́льне заро́дження 

за́росль за́рості, -тей (мн.), (кустарник – 
ещё) чагарни́к, -ку́, чага́р, -ря́, т. -ре́м, 
(густая – ещё) за́пуст, -ту, ха́щі, -щів 
(мн.), ха́ща, -щі, т. -щею 

заростко́вый заростко́ва; з-вая кле́тка 
заростко́ва кліти́на 

за́росток за́росток, -тка, мн. -тки, -ків 
зару́б зару́б, -бу 
зару́бина зару́бина, -ни, за́рубка, -ки, д. и 

п. -бці, р. мн. -бок 
зарыва́ющийся зако́пувальний, ко-

па́льний; з-щаяся фо́рма копа́льна фо́рма 
заря́д заря́д, -ду; ка́мерный з. ка́мерний 

заря́д; котло́вый (котлово́й) з. казано́вий 
(котло́ви́й) заря́д; кумуляти́вный з. куму-
ляти́вний заря́д; межслоево́й з. міжшаро-
ви́й заря́д; нару́жный з. зо́внішній заря́д; 
одноиме́нный з. однойме́нний заря́д; ос-
та́точный з. за́лишко́вий заря́д; отри-
ца́тельный з. негати́вний заря́д; поло-
жи́тельный з. позити́вний заря́д; раз-
ноимённый з. різнойме́нний заря́д; сосре-
дото́ченный з. зосере́джений заря́д; сфе-
ри́ческий з. взры́вчатых веще́ств (ВВ) 
сфери́чний заря́д вибухо́вих речови́н (ВР); 
то́чечный з. точко́ви́й заря́д; элек-
три́ческий з. електри́чний заря́д; элек-
тро́нный з. електро́нний заря́д; эффек-
ти́вный з. ефекти́вний заря́д 

заря́дник заря́дник, -ка; пневма-
ти́ческий з. пневмати́чний заря́дник 

заря́дный заря́дний; з-ная ка́мера за-
ря́дна ка́мера; з-ная маши́на заря́дна ма-
ши́на; з. ток заря́дний струм 

заря́женный, заряжённый заря́джений;  
з-ная части́ца заря́джена ча́стка (части́нка); 
з-ная электри́чеством пе́пловая ту́ча за-
ря́джена еле́ктрикою по́пільна хма́ра 

засе́чка 1. зару́бка, -ки, д. и п. -бці, р. мн. 
-бок, зару́бування; 

2. за́січка, -ки, д. и п. -чці, р. мн. -чок; 
3. (нанесение на карту и т. п.) за́січка,  

-ки, д. и п. -чці, р. мн. -чок 
засло́н заслі́н, -ло́ну; жело́бчатый з. жо-

ло́бча́стий (жоло́бча́тий) заслі́н; з. ине́ртной 
пы́ли заслі́н іне́ртного пи́лу 

засоле́ние засо́лення 
засолённость засо́леність, -ності, т. -ністю 
засо́ленный засо́лений; засолённая 

по́чва засо́лений ґрунт; з-ное боло́то за-
со́лене боло́то 

засолоне́ние засоло́нення 
засолоня́ющий засоло́нювальний 
заста́вненский заста́вненський; з-кая 

сви́та заста́вненська сві́та 
засто́йный (о воде) засті́йний; з-ная 

бу́хта засті́йна бу́хта; з. водоём засті́йне 
водо́ймище (засті́йна водо́йма) 

застыва́ние застига́ння, холо́нення;  
з. в конта́ктовой зо́не застига́ння (хо-
ло́нення) в конта́ктовій зо́ні; з. ма́гмы 
застига́ння (холо́нення) ма́гми 

застыва́ющий застига́ючий, тужаві́ючий; 
з. раство́р застига́ючий (тужаві́ючий) 
ро́зчин 

засты́вший засти́глий, захоло́лий, зату-
жаві́лий; з-шая ла́ва засти́гла (захоло́ла) 
ла́ва; з-шая ма́гма засти́гла (захоло́ла) 
ма́гма 

за́суха посу́ха, -хи, д. и п. -су́сі, засу́ха,  
-хи, д. и п. -су́сі; соляна́я з. соляна́ посу́ха 
(засу́ха) 

засухоусто́йчивый посухостійки́й, засу-
хостійки́й 

засу́шливо-вымыва́ющий посу́шливо-
вимивни́й, засу́шливо-вимивни́й; з.-в. тип 
посу́шливо-вимивни́й (засу́шливо-вимив-
ни́й) тип 

засу́шливость посу́шливість, -вості, т.  
-вістю, засу́шливість, -вості, т. -вістю 

засу́шливый посу́шливий, засу́шливий; 
з-вая ме́стность посу́шлива (засу́шлива) 
місце́вість; з-вая по́чва посу́шливий (за-
су́шливий) ґрунт; з. кли́мат посу́шливий 
(засу́шливий) клі́мат; з. райо́н по-
су́шливий (засу́шливий) райо́н 
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затверде́вший затверді́лий; з-шая ла́ва 
затверді́ла ла́ва; з. сапропе́ль затверді́лий 
сапропе́ль 

затво́р затво́р, -ра; дро́ссельный з. 
дро́сельний затво́р; кла́панный з. 
кла́панний затво́р 

затёртый зате́ртий; з. лёд зате́ртий лід; 
з. шов зате́ртий шов 

зати́шный зати́шний; з. по́яс зати́шний 
по́яс 

зато́н зато́н, -ну 
зато́нский зато́нський; з-кая подсви́та 

зато́нська підсві́та 
затону́вший затону́лий; з. риф зато-

ну́лий риф 
затопле́ние зато́плення, (неоконч. д. – 

ещё) зато́плювання 
зато́пленный зато́плений; з-ная доли́на 

зато́плена доли́на; з-ная берегова́я ли́ния 
зато́плена берегова́ лі́нія; з-ная равни́на 
континента́льного ше́льфа зато́плена 
рівни́на континента́льного ше́льфу; з-ная 
река́ зато́плена рі́чка (ріка́); з-ная терра́са 
зато́плена тера́са; з-ное истече́ние за-
то́плене витіка́ння; з. бе́рег зато́плений 
бе́рег; з. исто́чник зато́плене джерело́; 
з. шельф зато́плений шельф 

затопля́емый зато́плюваний; з-мая де́льта 
зато́плювана де́льта; з-мая о́бласть за-
то́плювана о́бласть (діля́нка); з-мая по́йма 
зато́плювана запла́ва (запла́вина) 

затопля́ть[ся], затопи́ть[ся] зато́плюва-
ти[ся], -люю, -люєш, -лює[ться], затоп-
ля́ти[ся], -ля́ю, -ля́єш, -ля́є[ться], зато-
пи́ти[ся], -топлю́, -то́пиш, -то́пить[ся] 

зато́р зато́р, -ру; ледяно́й з. льодяни́й 
(крижани́й) зато́р 

заторможённый загальмо́ваний; з-ная 
реа́кция загальмо́вана реа́кція 

заторфо́ванность заторфо́ваність, -ності, 
т. -ністю 

затра́вка запа́л, -лу 
затра́ты мн. ви́трати, -ра́т; замыка́ющие з. 

кінце́ві ви́трати; индивидуа́льные з. інди-
відуа́льні ви́трати; капита́льные з. капі-
та́льні ви́трати; эксплуатацио́нные з. 
експлуатаці́йні ви́трати 

затра́ченный затра́чений, ви́трачений; 
з-ное вре́мя затра́чений (ви́трачений) час 

затру́бный затру́бний, позатру́бний;  
з-ная циркуля́ция затру́бна (позатру́бна) 
циркуля́ція; з-ное простра́нство за-
тру́бний про́стір 

затуха́ние загаса́ння, згаса́ння, затуха́ння; 
апериоди́ческое з. аперіоди́чне загаса́ння 
(згаса́ння, затуха́ння); з. скла́дки загаса́ння 
(згаса́ння, затуха́ння) скла́дки; крити́ческое з. 
крити́чне загаса́ння (згаса́ння, затуха́ння) 

затуха́ющий згаса́льний, згаса́ючий;  
з-щая волна́ згаса́льна (згаса́юча) хви́ля; 
з-щая скла́дка згаса́льна (згаса́юча) 
скла́дка; з-щее колеба́ние згаса́льне (зга-
са́юче) колива́ння 

заты́лок (у раковин) поти́лиця, -ці, т. -цею 
заты́лочный поти́личний; з-ная ло́пасть 

поти́лична ло́пать; з. гре́бень поти́личний 
гре́бінь 

зауальпи́т зауальпі́т, -ту 
зафенто́идный зафенто́їдний 
зафренто́идный зафренто́їдний; з-ная 

ста́дия зафренто́їдна ста́дія 
захва́т захва́т, -ту, захо́плення; з. грун-

товы́ми во́дами захва́т ґрунтови́ми 
во́дами; з. коло́дца захва́т коло́дязя; 
з. не́фти захва́т на́фти; з. реки́ захва́т 
рі́чки (ріки́); инфильтрацио́нный з. ін-
фільтраці́йний захва́т; радиацио́нный з. 
радіаці́йний захва́т 

захва́тный захва́тний; з-ная зо́на за-
хва́тна зо́на; з-ная спосо́бность захва́тна 
зда́тність; з. изги́б реки́ захва́тний ви́гин 
(згин) річ́ки (ріки́) 

захва́тывание захва́т, -ту, захо́плювання; 
з. верхо́вья реки́ захва́т верхі́в'я ріки́ 
(верхоріч́чя) 

захва́тывающий захо́плювальний, за-
хва́тни́й; з-щая река́ захо́плювальна (за-
хва́тна́) рі́чка (ріка́); з. замо́к захва́тни́й 
замо́к 

захва́ченный захо́плений, захва́чений; 
захва́ченная река́ захо́плена (захва́чена) 
рі́чка (ріка́) 

захери́т захери́т, -ту 
захороне́ние похова́ння, захоро́нення; 

перви́чное з. перви́нне похова́ння 
зацепле́ние заче́плення, (неоконч. д. – ещё) 

зачі́плювання; з. ство́рок ра́ковины за-
че́плення сту́лок черепа́шки (му́шлі, ско́йки) 

зача́тковый зача́тковий, зародко́вий 
зача́ток зача́ток, -тка, мн. -тки, -ків, 

(о зародыше) за́родок, -дка, мн. -дки, -ків; 
з. листа́ зача́ток листа́ 

зача́точный зача́тковий, (о зародыше) 
зародко́вий; з. ооли́т зача́тковий (зарод-
ко́вий) оолі́т; з-ная по́йма зача́ткова (за-
родко́ва) запла́ва (запла́вина); з-ная 
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ста́дия зача́ткова (зародко́ва) ста́дія; з-ная 
тре́щина зача́ткова трі́щина 

зачепи́ловский зачепи́лівський; з-кая 
сви́та зачепи́лівська сві́та 

защемлённый зати́снений, зати́снутий, 
заще́млений, з. во́здух зати́снене (за-
ти́снуте) пові́тря 

защи́та за́хист, -ту; антикоррозио́нная з. 
антикорозі́йний за́хист; вибрацио́нная з. 
вібраці́йний за́хист; га́зовая з. га́зовий 
за́хист; з. берего́в за́хист берегі́в; з. гру́нта 
за́хист ґру́нту; з. среды́ за́хист середо́вища; 
като́дная з. като́дний за́хист; противопо-
жа́рная з. карье́ра протипоже́жний 
за́хист кар'є́ру; противопожа́рная з. шахт 
протипоже́жний за́хист шахт 

защи́тный захисни́й; з-ная автома́тика 
захисна́ автома́тика; з-ная зо́на захисна́ 
зо́на; з-ная ко́рка захисна́ кі́рка; з-ная 
оболо́чка захисна́ оболо́нка; з. кожу́х 
захисни́й кожу́х; з. костю́м захисни́й кос-
тю́м; з. пласт захисни́й пласт (захисни́й 
шар); з. покро́в захисни́й по́крив; з. по́яс 
захисни́й по́яс; з. экра́н захисни́й екра́н 

защищённый захи́щений; з-ное жи-
во́тное захи́щена твари́на; з. грунт за-
хи́щений ґрунт 

збра́ньковский збра́ньківський; з-кая 
сви́та збра́ньківська сві́та 

збру́чский збру́цький; з-кая сви́та 
збру́цька сві́та 

звезда́ зі́рка, -ки, д. и п. -рці, мн. -рки́,  
-ро́к; антимони́товая з. антимоні́това 
зі́рка; геохими́ческие з-ды геохімі́чні 
зірки́; двойна́я з. подві́йна зі́рка; морска́я з. 
морська́ зі́рка 

звёздный зо́ряний, зірко́ви́й; з-ная опале-
сце́нция зо́ряна опалесце́нція; з-ная фа́за 
зо́ряна фа́за; з. ка́мень зо́ряний ка́мінь 

звездови́дный, звездообра́зный зірко-
поді́бний; з-ная аперту́ра зіркоподі́бна 
аперту́ра; звёздообразный ледни́к зірко-
поді́бний льодови́к 

звенигоро́дский звенигоро́дський; з-кие 
слои́ звенигоро́дські шари́  

звено́ ла́нка, -ки, д. и п. -нці, р. мн. -нок, 
(в цепи – обычно) кільце́, -ця́, т. -це́м, мн. 
кі́льця, -ле́ць; нижнечетверти́чное з. ниж-
ньочетверти́нна ла́нка; среднечетвер-
ти́чное з. середньочетверти́нна ла́нка 

звеня́щий дзвінки́й; з-щая поро́да дзвін-
ка́ поро́да; з. ка́мень дзвінки́й ка́мінь 

зверозу́бые сущ., мн. звірозу́бі, -бих 
зверозу́бый звірозу́бий; з-бые репти́лии 

звірозу́бі репти́лії 
звероно́гие сущ., мн. звіроно́гі, -гих 
зверообра́зные, звероподо́бные сущ., 

мн. звіроподі́бні, -них 
звероподо́бный звіроподі́бний 
звероя́щер звіроя́щур, -ра 
звёздчатый зірча́стий; з-тая ра́ковина 

зірча́ста черепа́шка (му́шля, ско́йка); з-тая 
структу́ра зірча́ста структу́ра; з-тая 
шпине́ль зірча́ста шпіне́ль; з. ага́т зір-
ча́стий ага́т; з. агрега́т зірча́стий агрега́т; 
з. двойни́к зірча́стий двійни́к; з. кварц 
зірча́стий кварц; з. руби́н зірча́стий рубі́н; 
з. сапфи́р зірча́стий сапфі́р; з. топа́з зір-
ча́стий топа́з 

звуково́й звукови́й; з-ва́я волна́ звукова́ 
хви́ля; з-во́е давле́ние звукови́й тиск;  
з-во́е излуче́ние звукове́ випромі́нювання; 
з. диапазо́н звукови́й діапазо́н 

звукозо́нд звукозо́нд, -да 
звукоизоляцио́нный звукоізоляці́йний; 

з. материа́л звукоізоляці́йний матеріа́л 
звукопоглоща́ющий звуковбирни́й 
звукопроница́емость звукопрони́кність, 

-ності, т. -ністю 
звягинцеви́т звягінцеві́т, -ту 
зда́ние буді́вля; надша́хтные з-ния 

надша́хтні буді́влі 
здолбу́новский здолбу́нівський; з-кие 

слои́ здолбу́нівські шари́  
зебени́т зебені́т, -ту 
зе́бровый зе́бровий; з-вая я́шма зе́брова 

я́шма 
зевгогеосинклина́ль зевгогеосинклі-

на́ль, -лі, т. -ллю 
зееланди́т зеєланди́т, -ту 
зеелигери́т зеєлігери́т, -ту 
зейберти́т зейберти́т, -ту 
зе́йгеровский зе́йгерівський; з. ко́нус 

зе́йгерівський ко́нус 
зейреги́т зейрегі́т, -ту 
зейринги́т зейрингі́т, -ту 
зела́ндский зела́ндський; з. я́рус зе-

ла́ндський я́рус 
зеленова́тый зеленкува́тий; з-тая побе-

жа́лость зеленкува́та мінли́вість; з. кварц 
зеленкува́тий кварц 

зеленока́менный зеленокам'яни́й, зеле-
нокамі́нний; з-ная поро́да зеленокам'яна́ 
(зеленокамі́нна) поро́да; з. мандельште́йн 
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зеленокам'яни́й (зеленокамі́нний) мандель-
ште́йн; з. песо́к зеленокам'яни́й (зелено-
камі́нний) пісо́к; з. порфи́р зеленокам'яни́й 
(зеленокамі́нний) порфі́р; з. псамми́т зеле-
нокам'яни́й (зеленокамі́нний) псамі́т; 
з. сла́нец зеленокам'яни́й (зеленокамі́нний) 
сла́нець; з. туф зеленокам'яни́й (зеленока-
мі́нний) туф 

зеленопо́льский зеленопо́льський; з-кие 
слои́ зеленопо́льські шари́  

зеленосла́нцевый зеленосла́нцевий; з-вая 
фа́ция зеленосла́нцева фа́ція 

зеленоцве́тные сущ., мн. зеленоко́лірні,  
-них 

зелёный зеле́ний; з-ная желе́зная руда́ 
зеле́на залі́зна руда́; з-ная земля́ зеле́на 
земля́; з-ная нефть зеле́на на́фта; з-ная 
свинцо́вая руда́ зеле́на свинце́ва руда́;  
з-ная шпине́ль зеле́на шпіне́ль; з-ное 
стекло́ зеле́не скло; з-ные во́доросли 
зеле́ні во́дорості; з. грана́т зеле́ний гра-
на́т; з. ил зеле́ний мул (наму́л); з. кору́нд 
зеле́ний кору́нд; з. сла́нец зеле́ний 
сла́нець; з. турмали́н зеле́ний турмалі́н; 
з. халцедо́н зеле́ний халцедо́н; з. цирко́н 
зеле́ний цирко́н 

зелень зе́лень, -ні, т. -нню; го́рная з. 
гірська́ зе́лень; корсика́нская з. корси-
ка́нська зе́лень; малахи́товая з. мала-
хі́това зе́лень; ме́дная з. мі́дна зе́лень; 
минера́льная з. мінера́льна зе́лень; 
ни́келевая з. ні́келева зе́лень; ура́новая з. 
ура́нова зе́лень 

зелигманни́т зелігмані́т, -ту 
земе́льный земе́льний; з-ные систе́мы 

земе́льні систе́ми; з. када́стр земе́льний 
када́стр; з. мета́лл земе́льний мета́л; 
з. фонд земе́льний фонд 

землепо́льзование землекористува́ння 
землеро́йка землери́йка, -ки, д. и п. -йці, 

р. мн. -йок 
землеро́йный землери́йний; з-ная ма-

ши́на землери́йна маши́на 
землесо́с землесо́с, -са 
землесо́сный землесо́сний; з-ная рабо́та 

землесо́сна робо́та; з-ная устано́вка зем-
лесо́сна устано́вка; з. снаря́д землесо́сний 
снаря́д 

землетрясе́ние землетру́с, -су; батисей-
сми́ческое з. батисейсмі́чний землетру́с; 
бли́зкое з. близьки́й землетру́с; вто-
ри́чное з. втори́нний землетру́с; вулка-

ни́ческое з. вулкані́чний землетру́с; глу-
би́нное з. глиби́нний землетру́с; глубо́кое з. 
глибо́кий землетру́с; глубокофо́кусное з. 
глибокофо́кусний землетру́с; денудацио́н-
ное з. денудаці́йний землетру́с; з. взрыв-
но́го ти́па землетру́с вибухо́вого ти́пу; 
иску́сственное з. шту́чний землетру́с; 
континента́льное з. континента́льний 
землетру́с; короткопери́одное з. коротко-
пері́одний землетру́с; лине́йное з. лі-
ні́йний землетру́с; материко́вое з. мате-
рико́вий землетру́с; ме́стное з. місце́вий 
землетру́с; неглубо́кое з. неглибо́кий зем-
летру́с; норма́льное з. норма́льний земле-
тру́с; обва́льное з. обва́льний землетру́с; 
обы́чное з. звича́йний землетру́с; от-
де́льное з. окре́мий землетру́с; ощу-
ти́тельное з. відчу́тний землетру́с; пери-
фери́ческое з. перифери́чний землетру́с; 
плутони́ческое з. плутоні́чний (гли-
би́нний) землетру́с; подво́дное з. під-
во́дний землетру́с; промежу́точное з. 
промі́жний землетру́с; разруши́тельное з. 
руйнівни́й (руйнува́льний) землетру́с; 
сверхглуби́нное з. надглиби́нний земле-
тру́с; си́льное з. си́льний землетру́с; 
скрытовулкани́ческое з. приховановул-
кані́чний землетру́с; сла́бое з. слабки́й 
землетру́с; тектони́ческое з. тектоні́чний 
землетру́с; улови́мое з. відчу́тний земле-
тру́с; уме́ренное з. помі́рний землетру́с; 
центра́льное з. центра́льний землетру́с 

землечерпа́лка землечерпа́лка, -ки, д. и 
п. -лці, р. мн. -лок 

зе́мли мн. зе́млі, -ме́ль; ари́дные з. ари́дні 
зе́млі; з. дре́внего ороше́ния зе́млі старо-
да́внього (да́внього) зро́шування; 
з. избы́точного увлажне́ния зе́млі над-
мі́рного зволо́ження; нару́шенные з. пору́-
шені зе́млі; ре́дкие з. рі́дкісні зе́млі; рекуль-
тивацио́нные з. рекультиваці́йні зе́млі 

земли́стый земли́стий; бу́рый з. лимо-
ни́т бу́рий земли́стий лімоні́т; з-тая же-
ле́зная руда́ земли́ста залі́зна руда́; з-тая 
кора́ выве́тривания земли́ста кора́ ви-
ві́трювання (зві́трювання); з-тая поро́да 
земли́ста поро́да; з-тое строе́ние земли́ста 
будо́ва; з. агрега́т земли́стий агрега́т; 
з. апати́т земли́стий апати́т; з. бари́т зем-
ли́стий бари́т; з. гипс земли́стий гіпс; 
з. графи́т земли́стий графі́т; з. изло́м зем-
ли́стий злам (злом); з. ко́бальт земли́стий 
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ко́бальт; з. купри́т земли́стий купри́т; 
з. лигни́т земли́стий лігні́т; з. малахи́т 
земли́стий малахі́т; з. торф земли́стий 
торф; з. у́голь земли́сте ву́гі́лля 

земля́ земля́, -лі́, т. -лею; бесперспек-
ти́вная з. безперспекти́вна земля́; бес-
пло́дная з. безплі́дна земля́; вспа́ханная з. 
зо́рана земля́; голуба́я з. блаки́тна (голуба́) 
земля́; диато́мовая з. діато́мова земля́; 
дурна́я з. пога́на земля́; желе́зная си́няя з. 
залі́зна си́ня земля́; жёлтая з. жо́вта земля́; 
забро́шенная з. зане́дбана (заки́нута)  
земля́; за́лежная з. перело́гова земля́; зе-
лёная з. зеле́на земля́; инфузо́рная з. ін-
фузо́рна земля́; кашта́новая з. кашта́нова 
земля́; квасцо́вая з. галуно́ва земля́; кир-
пи́чная з. цегляна́ земля́; кра́сная з. чер-
во́на земля́; кра́сящая з. краси́льна земля́; 
мелова́я з. крейдяна́ земля́; мёрзлая з. 
ме́рзла земля́; наносна́я з. наносна́ земля́; 
невозде́лываемая з. необро́блювана зем-
ля́; окра́инная з. окра́їнна земля́; 
осу́шенная з. осу́шена земля́; от-
бе́ливающая з. вибі́лювальна (вибільна́) 
земля́; па́хотная з. о́рна земля́; пе́нистая з. 
пі́ниста земля́; расти́тельная з. росли́нна 
земля́; рухляко́вая з. рухляко́ва земля́; 
свинцо́вая з. свинце́ва земля́; си́няя з. 
си́ня земля́; соляна́я з. соляна́ земля́; 
та́льковая з. та́лькова земля́; торфяна́я з. 
торф'яна́ земля́; фу́ллерова з. фу́лерова 
земля́; цели́нная з. ціли́нна земля́; 
це́риевая з. це́рієва земля́; чёрная бо-
ло́тная з. чо́рна боло́тяна земля́; щелоч-
на́я з. лу́жна земля́ 

земляно́й земляни́й; з-на́я воро́нка зем-
ляна́ воро́нка; з-на́я глы́ба земляна́ бри́ла 
(гли́ба); з-на́я жи́ла земляна́ жи́ла; з-на́я 
пирами́да земляна́ пірамі́да; з-на́я 
ра́ковина земляна́ ра́ковина; з. воск зем-
ляни́й віск; з. столб земляни́й стовп; з-ны́е 
рабо́ты земляні́ робо́ти 

земново́дные сущ., мн. земново́дні, -них; 
рахито́мные з. рахіто́мні земново́дні; 
хвоста́тые з. хвоста́ті земново́дні; эмбо-
ломе́рные з. емболомір́ні земново́дні 

земново́дный земново́дний; з-ное рас-
те́ние земново́дна росли́на 

земно́й земни́й; з-на́я волна́ земна́ 
хви́ля; з-на́я кора́ земна́ кора́; з-на́я обо-
ло́чка земна́ оболо́нка; з-на́я ось земна́ 
вісь; з-на́я орби́та земна́ орбі́та; з-на́я 

пове́рхность земна́ пове́рхня; з-на́я по-
ро́да земна́ поро́да; з-на́я протокора́ зем-
на́ протокора́; з-но́е желе́зо земне́ залі́зо; 
з-но́е магни́тное по́ле земне́ магні́тне 
по́ле; з-но́е притяже́ние земне́ тяжі́ння; 
з. инду́ктор земни́й інду́ктор; з. магне-
ти́зм земни́й магнети́зм; з. ток земни́й 
струм; з. шар земна́ ку́ля; з-ны́е соотно-
ше́ния земні́ співвідно́шення 

земснаря́д земснаря́д; морско́й з. мор-
ськи́й земснаря́д; самоотвозно́й з. само-
відвізни́й земснаря́д 

зёнгеи́т зьонгеї́т, -ту 
зени́т зені́т, -ту 
зенита́льный зеніта́льний 
зе́ркало дзе́ркало, -ла, мн. -ка́ла, -ка́л; 

вися́чее во́дное з. вися́че во́дне дзе́ркало; 
во́дное з. во́дне дзе́ркало; гла́вное во́дное з. 
головне́ (основне́) во́дне дзе́ркало; 
з. грунто́вых вод дзе́ркало ґрунтови́х вод; 
з. поляриза́ции дзе́ркало поляриза́ції; 
з. систе́мы скла́док дзе́ркало систе́ми 
скла́док; з. скла́дчатости дзе́ркало склад-
ча́стості; з. скольже́ния дзе́ркало 
ко́взання (ско́взання); з. флексу́р дзе́ркало 
флексу́р; ло́жное з. неспра́вжнє дзе́ркало; 
подве́шенное во́дное з. підві́шене во́дне 
дзе́ркало; пре́рванное во́дное з. пере́рване 
во́дне дзе́ркало; свобо́дное з. ві́льне 
дзе́ркало; соляно́е з. соляне́ дзе́ркало 

зеркальноповоро́тный дзеркальноповоро́т-
ний; з-ная ось дзеркальноповоро́тна вісь 

зерка́льный дзерка́льний; з-ная пере-
ориентиро́вка дзерка́льне переорієнту-
ва́ння; з-ная руда́ дзерка́льна руда́; з-ная 
фольга́ дзерка́льна фо́льга; з. алеба́стр 
дзерка́льний алеба́стр; з. гальвано́метр 
дзерка́льний гальвано́метр; з. ка́мень дзер-
ка́льний ка́мінь 

зерне́ние зернува́ння; то́нкое з. тонке́ 
зернува́ння 

зернёный зерно́ваний 
зерни́сто-сла́нцевый зерни́сто-сла́нцевий; 

з.-с-вая структу́ра зерни́сто-сла́нцева 
структу́ра; з.-с-вая тексту́ра зерни́сто-
сла́нцева тексту́ра 

зерни́стость зерни́стість, -тості, т. -тістю 
зерни́сто-черепи́тчатый зерни́сто-

черепи́чний; з.-ч-тая структу́ра зерни́сто-
черепи́чна структу́ра 

зерни́стый зерни́стий; беспоря́дочно з. 
безла́дно зерни́стий; з-тая пове́рхность 
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зерни́ста пове́рхня; з-тая структу́ра зер-
ни́ста структу́ра; з-тая тексту́ра зерни́ста 
тексту́ра; з-тая экзи́на зерни́ста екзи́на;  
з-тое расстеклова́ние зерни́сте розсклу-
ва́ння; з-тое сложе́ние, строе́ние зерни́ста 
будо́ва; з. агрега́т зерни́стий агрега́т; 
з. бари́т зерни́стий бари́т; з. гнейс зер-
ни́стий гнейс; з. известня́к зерни́стий 
вапня́к; з. изло́м зерни́стий злам (злом); 
з. лёд зерни́стий лід; з. слой зерни́стий шар; 
з. снег зерни́стий сніг; з. фосфори́т зер-
ни́стий фосфори́т; изометри́чески-з-тая 
структу́ра ізометри́чно-зерни́ста струк-
ту́ра; кристалли́чески-з-тая тексту́ра 
кристалі́чно-зерни́ста тексту́ра; крис-
талли́чески-з. кристалі́чно-зерни́стий; 
неравноме́рно-з. нерівномі́рно-зерни́стий 

зерни́ть зерни́ти, -ню́, -ни́ш, -ни́ть 
зерно́ зе́рно́, зе́рна́, мн. зе́рна, -рен; анге-

дра́льное з. ангедра́льне зе́рно́; аспида́тное з. 
аспіда́тне зе́рно́; бороздопо́ровое з. бороз-
нопо́рове зе́рно́; вкра́пленное з. вкра́плене 
зе́рно́; вмеща́ющее з. вмі́щувальне зе́рно́; 
едини́чное з. одини́чне зе́рно́; зазу́бренное з. 
зазу́блене (ви́щерблене) зе́рно́; ледни-
ко́вое з. льодовико́ве зе́рно́; минера́льное з. 
мінера́льне зе́рно́; морщи́нистое з. 
змо́ршкувате зе́рно́; недвойнико́вое з. 
недвійнико́ве зе́рно́; непра́вильное з. не-
пра́вильне зе́рно́; несре́занное з. незрі́зане 
зе́рно́; окру́гло-треуго́льное з. окру́гло-
трику́тне зе́рно́; остроуго́льное з. гостро-
ку́тне зе́рно́; песча́ное з. піща́не зе́рно́; 
пласти́нчатое з. пласти́нчасте зе́рно́; приз-
мати́ческое з. призмати́чне зе́рно́; про-
долгова́тое з. довга́сте зе́рно́; равно-
разме́рное з. рівнорозмі́рне (однаковоро-
змі́рне) зе́рно́; редкояче́истое з. рідко-
комір́часте зе́рно́; сверхпродолгова́тое з. 
наддовга́сте зе́рно́; сверхсплю́щенное з. 
надсплю́щене зе́рно́; сгла́женное з. 
згла́джене зерно́; сло́жное з. складне́ 
зе́рно́; сплю́щенное з. сплю́щене зе́рно́; 
сплю́щенно-сфероида́льное з. сплю́щено-
сфероїда́льне зе́рно́; структу́рное з. струк-
ту́рне зе́рно́; сфероида́льное з. сферої-
да́льне зе́рно́; фи́рновое з. фір́нове зе́рно́; 
цианофици́новое з. ціанофіци́нове зе́рно́; 
шарови́дное (шарообра́зное) з. куля́сте 
зе́рно́; щитови́дное з. щитоподі́бне зе́рно́; 
яйцеви́дное з. яйцеподі́бне зе́рно́; 
яче́истое з. ніздрюва́те зе́рно́ 

зерно́вка 1. зерні́вка, -ки, д. и п. -вці, р. 
мн. -вок; 

2. зерно́їд, -да, стручня́к, -ка́ 
зерново́й зернови́й; з. соста́в зернови́й 

склад 
зерноя́дный зерної́дний 
зи́верт зи́верт, -ту 
зигапофи́за зигапофі́за, -зи; за́дняя з. 

за́дня зигапофі́за; з. дуги́ зигапофі́за дуги́; 
пере́дняя з. пере́дня зигапофі́за 

зигбурги́т зигбургі́т, -ту 
зи́ген зи́ген, -ну 
зигени́т зигені́т, -ту 
зи́генский зи́генський; з. век зи́генський 

вік 
зигзагообра́зный зигзагоподі́бний; з-ная 

скла́дка зигзагоподі́бна скла́дка 
зиги́диум зиги́діум, -му 
зиго́з зиго́з, -зу 
зиго́лоф зиго́лоф, -фа 
зиго́м зиго́м, -ма 
зигоморфи́зм зигоморфі́зм, -му 
зигоморфи́ческий зигоморфіч́ний 
зигоптери́ды мн. зигоптери́ди, -ри́д 
зигоспоидили́новый зигоспоїдилі́новий; 

з. тип зигоспоїдилі́новий тип 
зиго́та зиго́та, -ти 
зикаи́т зикаї́т, -ту 
зи́мний зимо́ви́й; з-няя лави́на зимо́ва́ 

лави́на; з-няя новоса́дка зимо́ва́ ново-
са́дка 

зимо́вочный зиміве́льний; з-ные зоо́иды 
зиміве́льні зоо́їди 

зинько́вский зінькі́вський; з-кие слои́ 
зінькі́вські шари́  

зия́ние зя́яння 
зия́ющий (о трещине и т. п.) зя́ючий, 

зія́ючий; з-щая отде́льность зя́юча ок-
ре́мість; з-щая ра́ковина зя́юча чере-
па́шка (му́шля, ско́йка); з-щая тре́щина 
зя́юча трі́щина; з. сброс зя́ючий скид 

змееви́к 1. (инструмент) змійови́к, -ка́; 
2. (порода) змійови́к, -ка́, га́динець, -нця; 

благоро́дный з. благоро́дний змійови́к; во-
локни́стый з. волокни́стий (волокнува́тий) 
змійови́к; листови́дный з. листува́тий  
змійови́к; обыкнове́нный з. звича́йний 
змійови́к; полоса́тый з. смуга́стий змійови́к; 
смоли́стый з. смоли́стий змійови́к 

змееви́дный, змееподо́бный змієподі́б-
ний; з-ная ра́ковина змієподі́бна черепа́шка 
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(му́шля, ско́йка); з. алеба́стр змієподі́бний 
алеба́стр; з. гипс змієподі́бний гіпс 

змееголо́вый змієголо́вий 
змеехво́стка змієхво́стка, -ки, д. и п. -тці, 

р. мн. -ток 
змея́ змія́, змії́ 
зми́евский змі́ївський; з-кая сви́та 

змі́ївська сві́та; з-кие слои́ змі́ївські шари́  
знак знак, -ка; ветрово́й з. ря́би вітро-

ви́й знак бри́жів; волноприбо́йный з. 
хвилеприбі́йний знак; дождево́й з. дощо-
ви́й знак; з. безопа́сности знак безпе́ки; 
з. волоче́ния знак волочі́ння; з. вспле́ска 
знак спле́ску (пле́ску, ви́плеску); з. голов-
но́й зо́ны знак основно́ї (головно́ї) зо́ни; 
з. зо́лота знак зо́лота; з. криста́лла знак 
криста́ла; з. минера́ла знак мінера́лу; 
з. прибо́я знак прибо́ю; з. ря́би знак 
бри́жів; з. тече́ния знак течії́; з. уда́ра 
знак уда́ру; з. удлине́ния знак по-
до́вження; концентри́ческий з. нарас-
та́ния концентри́чний знак нароста́ння; 
литологи́ческий з. літологіч́ний знак; 
маркше́йдерский з. маркше́йдерський 
знак; межево́й з. межови́й знак; симмет-
ри́ческий (симметри́чный) з. симет-
ри́чний знак; усло́вный з. умо́вний знак; 
штрихово́й з. штрихови́й знак 

зна́ки-сле́пки зна́ки-злі́пки, зна́ків-
злі́пків 

знакопереме́нный знакозмі́нний; з. цикл 
напряже́ния знакозмі́нний цикл напру́ги 

значе́ние зна́чення; абсолю́тное з. абсо-
лю́тне зна́чення; анома́льное з. анома́льне 
зна́чення; ба́зисное з. ба́зисне зна́чення; 
грани́чное з. грани́чне зна́чення; дискор-
да́нтное з. дискорда́нтне зна́чення; допус-
ти́мое з. допусти́ме (припусти́ме) зна́чення; 
з. деле́ния зна́чення по́ділки; з. координа́т 
зна́чення координа́т; з. по́ля зна́чення по́ля; 
и́стинное з. ді́йсне (спра́вжнє, і́стинне) 
зна́чення; классификацио́нное з. класифі-
каці́йне зна́чення; конкорда́нтное з. кон-
корда́нтне зна́чення; крити́ческое з. кри-
ти́чне зна́чення; максима́льное з. макси-
ма́льне зна́чення; мгнове́нное з. миттє́ве 
зна́чення; нача́льное з. початко́ве зна́чення; 
норма́льное з. норма́льне зна́чення; отно-
си́тельное з. відно́сне зна́чення; пре-
де́льное з. грани́чне зна́чення; прибли-
жённое з. набли́жене зна́чення; равно-
ве́сное з. рівнова́жне зна́чення; система-

ти́ческое з. системати́чне зна́чення; 
со́бственное з. вла́сне зна́чення; согла-
со́ванное з. узго́джене зна́чення; сре́днее з. 
сере́днє зна́чення; сре́днее квадрати́чное з. 
сере́днє квадрати́чне зна́чення; страти-
графи́ческое з. стратиграфіч́не зна́чення; 
таксономи́ческое з. таксономі́чне зна́чен-
ня; числово́е з. числове́ зна́чення; эффек-
ти́вное з. ефекти́вне зна́чення 

знесе́нский знесе́нський; з-кие слои́ 
знесе́нські шари́  

зоанта́рии мн. зоанта́рії, -рій 
зоа́рия зоа́рія, -рії 
зое́ зое́ (нескл.) 
зола́ зола́, -ли́; вне́шняя з. зо́внішня зо-

ла́; вну́тренняя з. вну́трішня зола́; вто-
ри́чная з. втори́нна зола́; древе́сная з. 
деревна́ зола́; з. во́дорослей зола́ во́до-
ростей; з. органи́змов зола́ органі́змів; 
з. расте́ний зола́ росли́н; з. сухо́й ма́ссы 
зола́ сухо́ї ма́си; конституцио́нная з. кон-
ституці́йна зола́; костяна́я з. кісткова́ зо-
ла́; ме́дная з. мі́дна зола́; оста́точная з. 
за́лишко́ва зола́; пережжённая з. пере-
па́лена зола́; свобо́дная з. ві́льна зола́; 
свя́занная з. зв'я́зана зола́; эпигене-
ти́ческая з. епігенети́чна зола́ 

золиге́новый золіге́новий; з. торф золі-
ге́новий торф 

золи́сто-се́рый золи́сто-сі́рий; з.-с-рая 
по́чва золи́сто-сі́рий ґрунт 

золобето́н золобето́н, -ну 
золопоритобето́н золопоритобето́н, -ну 
золоти́стый золоти́стий; з-тая медь зо-

лоти́ста мідь; з-тое серебро́ золоти́сте 
срі́бло; з-тые во́доросли золоти́сті 
во́дорості; з. бери́лл золоти́стий бери́л 

зо́лото зо́лото, -та; аллювиа́льное з. 
алювіа́льне зо́лото; высокопро́бное з. 
високопро́бне зо́лото; горчи́чное з. гір-
чи́чне зо́лото; гу́бчатое з. гу́бчасте 
(гу́бчате) зо́лото; жи́льное з. жи́льне 
зо́лото; з. в руба́шке зо́лото в соро́чці; 
ири́дистое з. іри́дисте зо́лото; кори́чневое з. 
кори́чневе зо́лото; ко́совое з. ко́сове 
зо́лото; коша́чье з. котя́че зо́лото; кру-
пи́тчатое з. крупни́сте (крупкува́те, круп-
ча́сте) зо́лото; крупнозерни́стое з. круп-
нозерни́сте зо́лото; лигату́рное з. ліга-
ту́рне зо́лото; листово́е з. листове́ зо́лото; 
ме́дистое з. мі́дисте зо́лото; моне́тное з. 
моне́тне зо́лото; осаждённое з. оса́джене 
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зо́лото; палла́дистое з. пала́дисте зо́лото; 
перви́чное з. перви́нне зо́лото; плаву́чее з. 
плаву́че (пливу́че) зо́лото; пла́тинистое з. 
пла́тинисте зо́лото; подъёмное з. підйо́мне 
зо́лото; про́волочное з. дротяне́ зо́лото; 
пылеобра́зное з. пилоподі́бне зо́лото; 
ржа́вое з. іржа́ве зо́лото; ро́дистое з. 
ро́дисте зо́лото; россыпно́е з. розсипне́ 
зо́лото; саморо́дное з. саморо́дне зо́лото; 
свя́занное з. зв'я́зане зо́лото; серебри́стое з. 
срібли́сте (срібля́сте) зо́лото; станда́ртное з. 
станда́ртне зо́лото; суса́льное з. сухо-
злі́тне зо́лото (сухозлі́тка, сухозло́тиця); 
теллу́ристое з. телу́ристе зо́лото; упо́рное з. 
упо́рне зо́лото; хло́рное з. хло́рне зо́лото; 
чешу́йчатое з. луска́те зо́лото; чи́стое з. 
чи́сте зо́лото; шлихово́е з. шліхове́ зо́лото 

золото́д золото́д, -ду 
золотодобыва́ющий золотодобувни́й;  

з-щая промы́шленность золотодобувна́ 
промисло́вість 

золото́й золоти́й; алуни́то-каолини́то-
вая з-та́я жи́ла алуні́то-каоліні́това золота́ 
жи́ла; з-та́я руда́ золота́ руда́; з-та́я фоль-
га́ золота́ фо́льга; з. при́иск золота́ ко-
па́льня; з. сли́ток золоти́й зли́вок 

золотоно́сный золотоно́сний; з-ная 
жи́ла золотоно́сна жи́ла; з-ная ро́ссыпь 
золотоно́сне розси́пище (золотоно́сний ро́з-
сип); з-ная струя́ золотоно́сний стру́мінь; 
з. конгломера́т золотоно́сний конгломера́т; 
з. песо́к золотоно́сний пісо́к; з. пласт золо-
тоно́сний пласт; з. риф золотоно́сний риф 

золотопромы́шленный золотопромис-
ло́вий; з. жёлоб золотопромисло́вий жо́лоб 

золотосодержа́щий золотовмі́сний; з-щее 
стекло́ золотовмі́сне скло; з. материа́л  
золотовмі́сний матеріа́л; з. песо́к золотов-
мі́сний пісо́к; з. пласт золотовмі́сний пласт 

зо́лочевский зо́лочівський; з-кая сви́та 
зо́лочівська сві́та 

золоче́ние 1. (действие) золоті́ння, зо-
ло́чення, позоло́чування, позоло́чення; 

2. (позолота) позоло́та, -ти 
золь золь, -лю, т. -лем 
зо́льность зо́льність, -ності, т. -ністю 
зо́льный (об угле) зо́льний, (для пепла) 

по́пільний; з-ная я́ма зо́льна я́ма; з. бара-
ба́н зо́льний бараба́н; з. у́голь зо́льне 
ву́гі́лля 

зо́на зо́на, -ни; абисса́льная з. абіса́льна 
зо́на; абы́шевская з. аби́шевська зо́на; 

адапти́вная з. адапти́вна зо́на; акти́вная з. 
акти́вна зо́на; амагмати́ческая з. амагма-
ти́чна зо́на; анамо́рфная з. анамо́рфна 
зо́на; антиклина́льная з. антикліна́льна 
зо́на; антиклино́риевая з. антикліно́рієва 
зо́на; ари́дная з. ари́дна зо́на; арк-
ти́ческая з. аркти́чна зо́на; асимпто-
ти́ческая з. асимптоти́чна зо́на; астено-
сфе́рная з. ма́нтии астеносфе́рна зо́на 
ма́нтії; афоти́ческая з. афоти́чна зо́на; 
база́льтовая з. база́льтова зо́на; ба-
тиа́льная з. батіа́льна зо́на; батимет-
ри́ческая з. батиметри́чна зо́на; батипе-
лаги́ческая з. батипелагі́чна зо́на; берего-
ва́я з. берегова́ зо́на; беспоко́йная з. не-
спокі́йна зо́на; бе́шевская з. бе́шівська 
зо́на; биогеохими́ческая з. біогеохімі́чна 
зо́на; биостратиграфи́ческая з. біостра-
тиграфі́чна зо́на; бога́тая з. бага́та зо́на; 
брекчи́рованная з. брекчійо́вана зо́на; 
бужа́нская з. бужа́нська зо́на; бу́сская з. 
бу́ська зо́на; бу́ферная з. бу́ферна зо́на; 
вадо́зная з. вадо́зна зо́на; верхото́мская з. 
верхото́мська зо́на; видова́я з. видова́ 
зо́на; влади́мирская з. володи́мирська 
зо́на; вне́шняя з. зо́внішня зо́на; 
вну́тренняя з. вну́трішня зо́на; водоох-
ра́нная з. водоохоро́нна зо́на; восстано-
ви́тельная з. відно́вна зо́на; вулка-
ни́ческая з. вулкані́чна зо́на; геоантик-
лина́льная з. геоантикліна́льна зо́на; гео-
графи́ческая з. географі́чна зо́на; геомаг-
ни́тная з. геомагні́тна зо́на; геосинкли-
на́льная з. геосинкліна́льна зо́на; геохи-
ми́ческая з. геохімі́чна зо́на; гибри́дная з. 
гібри́дна зо́на; гла́вная з. разре́зов крис-
та́ллов головна́ (основна́) зо́на ро́зрізів 
криста́лів; глуби́нная з. глиби́нна зо́на; 
глубо́кая жи́льная з. глибо́ка жи́льна 
зо́на; глы́бовая з. бри́лова (гли́бова) зо́на; 
гольцо́вая з. гольце́ва зо́на; гра́бовская з. 
гра́бівська зо́на; грануля́рная з. грану-
ля́рна зо́на; гуми́дная з. гумі́дна зо́на; 
диафа́новая з. діафа́нова зо́на; дисфо-
ти́ческая (дисфоти́чная) з. дисфоти́чна 
зо́на; доне́цкая з. доне́цька зо́на; жилко-
ва́тая з. жилкува́та зо́на; жилообра́зная з. 
жилоподі́бна зо́на; жи́льная з. жи́льна 
зо́на; закалённая з. загарто́вана зо́на; за-
пове́дная з. запові́дна зо́на; захва́тная з. 
захва́тна зо́на; защи́тная з. захисна́ зо́на; 
з. абля́ции зо́на абля́ції; з. активиза́ции 
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зо́на активіза́ції; з. анаморфи́зма зо́на 
анаморфі́зму; з. ассоциа́ции зо́на асо-
ціа́ції; з. аэра́ции зо́на аера́ції; з. безо-
па́сности зо́на безпе́ки; з. Бенньо́фа зо́на 
Беньо́фа; з. боково́го изги́ба зо́на бічно́го 
(боково́го) зги́ну; з. больши́х глуби́н зо́на 
вели́ких глиби́н; з. бре́кчий тре́ния зо́на 
бре́кчій тертя́; з. ве́рхних грунтовы́х вод 
зо́на ве́рхніх ґрунтови́х вод; з. ве́чной мерз-
лоты́ зо́на ві́чної мерзлоти́; з. влия́ния зо́на 
впли́ву; з. водопроводя́щих тре́щин зо́на 
водопрові́дни́х трі́щин; з. волни́стого уга-
са́ния зо́на хвиля́стого згаса́ння; з. восста-
новле́ния зо́на відно́влення; з. вспу́чиван-
ия зо́на спу́чування; з. втори́чного обо-
гаще́ния зо́на втори́нного збага́чення; 
з. выве́тривания зо́на вивіт́рювання 
(зві́трювання); з. выса́чивания зо́на ви-
со́чування; з. высо́кой метаморфиза́ции 
зо́на висо́кої метаморфіза́ції; з. выще-
ла́чивания зо́на вилуго́вування; з. вя́зких 
разло́мов зо́на в'язки́х розло́мів; з. гидро-
пласти́чности зо́на гідропласти́чності; 
з. глуби́нных разло́мов зо́на глиби́нних 
розло́мів; з. годовы́х колеба́ний темпе-
рату́ры зо́на річни́х колива́нь темпера-
ту́ри; з. деформа́ции зо́на деформа́ції; 
з. дизъюнкти́вной дислока́ции зо́на ди-
з'юнкти́вної дислока́ції; з. диспе́рсии зо́на 
диспе́рсії; з. днищ зо́на днищ; з. дроб-
ле́ния зо́на дро́блення (дробін́ня, 
дрі́бнення, подрі́бнення); з. дрени́рования 
зо́на дренува́ння; з. забуру́нивания волн 
зо́на забуру́нення хвиль; з. заиле́ния 
(заи́ливания) зо́на заму́лення (заму́люван-
ня); з. заки́рования зо́на закі́рування; 
з. замеще́ния зо́на замі́щення; з. за́плеска 
зо́на заплі́скування; з. засто́йных вод зо́на 
засті́йних вод; з. затопле́ния зо́на за-
то́плення; з. захва́та зо́на захва́ту; з. зем-
летрясе́ния зо́на землетру́су; з. земно́й 
коры́ зо́на земно́ї кори́; з. интенси́вно 
рассланцо́ванных поро́д зо́на інтенси́вно 
розсланцьо́ваних порі́д; з. интенси́вности 
зо́на інтенси́вності; з. интегра́ции зо́на 
інтегра́ції; з. инфильтра́ции зо́на інфільт-
ра́ції; з. истече́ния зо́на витіка́ння; з. ка-
пилля́рности зо́на капіля́рності; з. ком-
пете́нтной скла́дчатости зо́на компе-
те́нтної складча́стості; з. конта́ктового 
метаморфи́зма зо́на конта́ктового мета-
морфі́зму; з. конта́ктово-изменённых 

поро́д зо́на конта́ктово-змі́нених порі́д; 
з. кру́пных разло́мов зо́на вели́ких роз-
ло́мів; з. кулисообра́зных скла́док зо́на 
кулісоподі́бних скла́док; з. лагени́д зо́на 
лагені́д; з. максима́льного разви́тия зо́на 
максима́льного ро́звитку; з. ма́лых скоро-
сте́й зо́на мали́х шви́дкостей; з. меа́ндров 
зо́на меа́ндрів; з. механи́ческой те-
ку́чести зо́на механі́чної теку́чості; з. мо-
лекуля́рного тече́ния зо́на молекуля́рної 
течії́; з. наблюде́ния зо́на спостере́ження; 
з. наиме́ньшего сопротивле́ния зо́на 
найме́ншого о́пору; з. напластова́ния 
зо́на напластува́ння (нашарува́ння); з. на-
руше́ния зо́на пору́шення; з. насыще́ния 
зо́на наси́чення; з. неусто́йчивого увлаж-
не́ния зо́на неста́лого зволо́ження; з. неф-
тегазонакопле́ния зо́на нафтогазонако-
пи́чення; з. обва́ливания зо́на об-
ва́лювання; з. обедне́ния зо́на збі́днення; 
з. обогаще́ния зо́на збага́чення; з. оборо́та 
зо́на оборо́ту (о́берту); з. ограниче́ния 
взрывны́х рабо́т зо́на обме́ження підрив-
ни́х робі́т; з. окварцева́ния зо́на скварцю-
ва́ння; з. окисле́ния зо́на оки́снення; 
з. осадкообразова́ния (осадконакоп-
ле́ния) зо́на осадкоутво́рення (осадкона-
грома́дження, осадконакопи́чення); 
з. ослабле́ния зо́на посла́блення 
(осла́блення); з. паралле́льных ме́лких 
жил зо́на парале́льних дрібни́х жил; 
з. перекристаллиза́ции зо́на перекриста-
ліза́ції; з. перенесе́ния зо́на перене́сення; 
з. перепа́дов зо́на перепа́дів; з. перикра-
то́нных опуска́ний зо́на перикрато́нних 
опуска́нь; з. пласти́чности зо́на плас-
ти́чності; з. платфо́рмы зо́на платфо́рми; 
з. поглоще́ния зо́на поглина́ння; з. по-
груже́ния зо́на зану́рення; з. подви́жности 
зо́на рухли́вості; з. подня́тий зо́на піднят-
ті́в; з. подпо́ра подзе́мных вод зо́на під-
по́ру підзе́мних вод; з. подтопле́ния зо́на 
підто́плення; з. подъёма зо́на підйо́му; 
з. покро́вов корне́й зо́на по́кривів 
ко́ренів; з. поля́рного сия́ния зо́на по-
ля́рного ся́йва; з. пони́женных скоросте́й 
зо́на зни́жених шви́дкостей; з. приле-
га́ния зо́на приляга́ння; з. прили́ва зо́на 
припли́ву; з. приразло́много тече́ния 
зо́на прирозло́мної течії́; з. проги́бов зо́на 
проги́нів (запа́дин); з. приразло́много 
смя́тия зо́на прирозло́много змина́ння 



зон зон 

253 

(зім'яття́); з. промежу́тка зо́на промі́жку; 
з. промерза́ния зо́на промерза́ння; з. про-
никнове́ния зо́на прони́кнення; з. про-
пи́тывания зо́на просо́чування, (на-
пи́тывания) наси́чування; з. проса́чива-
ния зо́на просо́чування (просмо́ктування); 
з. просве́чивания зо́на просві́чування; 
з. разгру́зки зо́на розванта́ження (розван-
та́жування); з. разлистова́ния зо́на розли-
стува́ння; з. разло́мов зо́на розло́мів; 
з. размя́тия зо́на розмина́ння (розм'яття́); 
з. разрывны́х наруше́ний зо́на розривни́х 
пору́шень; з. распростране́ния зо́на по-
ши́рення; з. расслое́ния зо́на розшару-
ва́ння; з. растворе́ния зо́на розчи́нення; 
з. расцве́та зо́на ро́зквіту; з. рекрис-
таллиза́ции зо́на рекристаліза́ції; з. родо-
сло́вной зо́на родово́ду; з. роста зо́на 
ро́сту; з. сбро́сных (сбросны́х, 
сбро́совых) наруше́ний зо́на скидни́х 
пору́шень; з. сдвижно́го тече́ния зо́на 
зсувно́ї течії́; з. сдвижны́х наруше́ний 
зо́на зсувни́х пору́шень; з. сжа́тия зо́на 
сти́снення (сти́ску); з. скла́док зо́на 
скла́док; з. скла́дчатости зо́на склад-
ча́стості; з. ско́ла зо́на ско́лювання 
(ско́лення); з. сла́бости зо́на сла́бкості; 
з. смеще́ния зо́на змі́щення; з. смя́тия 
зо́на змина́ння (зім'яття́); з. сраще́ния 
зо́на зро́щення; з. теку́чести зо́на те-
ку́чості; з. тече́ния зо́на течії́; з. увлаж-
не́ния зо́на зволо́ження; з. упру́гости зо́на 
пру́жності; з. цемента́ции зо́на цемен-
та́ції; з. ше́льфа зо́на ше́льфу; з. эколо-
ги́ческого ри́ска зо́на екологі́чного 
ри́зику; з. экрани́рования зо́на екрану-
ва́ння; з. эррати́ческих валуно́в зо́на ера-
ти́чних валуні́в; з-ны Бенио́ффа-
Завари́цкого зо́ни Беніо́фа-Завари́цького; 
з-ны Грубенма́на зо́ни Грубенма́на; 
зре́лая з. зрі́ла зо́на; ивани́ческая з. іва-
ни́цька зо́на; ка́льмиусская з. ка́льміуська 
зо́на; капилля́рная з. капіля́рна зо́на; 
караку́бская з. караку́бська зо́на; 
ка́рповская з. ка́рпівська зо́на; клима-
ти́ческая з. клімати́чна зо́на; 
ко́мплексная з. ко́мплексна зо́на; конгре-
гацио́нная з. конгрегаці́йна зо́на; конку-
ре́нтная з. конкуре́нтна зо́на; кон-
та́ктовая з. конта́ктова зо́на; конта́ктово-
метаморфи́ческая з. конта́ктово-метамор-
фі́чна зо́на; континента́льная з. контине-

нта́льна зо́на; кора́лловая з. кора́лова 
зо́на; корнева́я з. корене́ва зо́на; ко́ровая з. 
ко́рова зо́на; краева́я з. крайова́ зо́на; 
кре́чевская з. кре́чівська зо́на; ксенотер-
ма́льная з. ксенотерма́льна зо́на; ку-
те́йниковская з. куте́йниківська зо́на; 
лаби́льная з. лабі́льна зо́на; лесна́я з. 
лісова́ (лісна́) зо́на; литора́льная з. літо-
ра́льна зо́на; литоспо́ровая з. літоспо́рова 
зо́на; литостратиграфи́ческая з. літо-
стратиграфі́чна зо́на; магмати́ческая з. 
магмати́чна зо́на; мандры́кинская з. ман-
дри́кінська зо́на; маргина́льная з. маргі-
на́льна зо́на; ме́стная з. місце́ва зо́на; ме-
таллогени́ческая з. металогені́чна зо́на; 
мета́новая з. мета́нова зо́на; миогеосин-
клина́льная з. міогеосинкліна́льна зо́на; 
моби́льная з. мобі́льна зо́на; моро́зо-
вичская з. моро́зовицька зо́на; нару́жная 
з. криста́лла зо́внішня зо́на криста́ла; 
негати́вная з. негати́вна зо́на; незре́лая з. 
незрі́ла зо́на; нейтра́льная з. нейтра́льна 
зо́на; неомоби́льная з. неомобі́льна зо́на; 
непродукти́вная з. непродукти́вна зо́на; 
нери́товая (нерити́ческая) з. нери́това 
(нерити́чна) зо́на; нефтегазоно́сная з. 
нафтогазоно́сна зо́на; нефтено́сная з. на-
фтоно́сна зо́на; новотро́ицкая з. ново-
тро́їцька зо́на; океани́ческая з. ве́чной 
темноты́ океані́чна зо́на ві́чної те́мряви; 
окра́инная з. окра́їнна зо́на; опа́сная з. 
небезпе́чна зо́на; ороге́нная з. ороге́нна 
зо́на; осла́бленная з. земно́й коры́ 
осла́блена зо́на земно́ї кори́; паро́мовская з. 
паро́мівська зо́на; пелаги́ческая з. пела-
гі́чна зо́на; перви́чная з. месторожде́ния 
перви́нна зо́на родо́вища; перехо́дная з. 
перехідна́ зо́на; перигляциа́льная з. пе-
ригляціа́льна зо́на; периоди́ческая з. пе-
ріоди́чна зо́на; перифери́ческая з. пери-
фери́чна зо́на; пласти́чная з. пласти́чна 
зо́на; плацида́рная з. плацида́рна зо́на; 
плиомагмати́ческая з. пліомагмати́чна 
зо́на; пове́рхностная з. земно́й коры́ по-
верхне́ва зо́на земно́ї кори́; подви́жная з. 
рухо́ма зо́на; поднадви́говая з. піднасувна́ 
зо́на; позити́вная з. позити́вна зо́на; по-
ля́рная з. поля́рна зо́на; по́рицкая з. 
по́рицька зо́на; по́чвенная з. ґрунтова́ 
зо́на; прибре́жная з. узбере́жна (прибе-
ре́жна) зо́на; призабо́йная з. приви́бійна 
(призабі́йна) зо́на; приледнико́вая з. при-
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льодовико́ва зо́на; прили́вная з. прип-
ли́вна зо́на; прили́вно-отли́вная з. прип-
ли́во-відли́вна зо́на; провинциа́льная з. 
провінціа́льна зо́на; продукти́вная з. про-
дукти́вна зо́на; промы́тая з. проми́та зо́на; 
промы́шленная з. промисло́ва зо́на; про-
тивопожа́рная з. протипоже́жна зо́на; 
про́хоровская з. про́хорівська зо́на; 
пузы́рчатая з. пузи́рча́ста (пухи́рча́ста) 
зо́на; пусты́нная з. пусте́льна зо́на; раз-
дроблённая з. роздро́блена (роздріб́нена) 
зо́на; ра́нговая з. ра́нгова зо́на; ри́фтовая з. 
ри́фтова зо́на; родова́я з. родова́ зо́на; 
ру́дная з. ру́дна зо́на; санита́рная з. сані-
та́рна зо́на; санита́рно-защи́тная з. сані-
та́рно-захисна́ зо́на; сбро́совая (сбро́сная, 
сбросна́я) з. скидна́ зо́на; сейсми́ческая з. 
сейсмі́чна зо́на; семиари́дная з. семиа-
ри́дна зо́на; силлимани́товая з. силіма-
ні́това зо́на; симати́ческая з. симати́чна 
зо́на; синклина́льная з. синкліна́льна 
зо́на; синклино́риевая з. синкліно́рієва 
зо́на; сифона́льная з. сифона́льна зо́на; 
скелева́тая з. скелева́та зо́на; скла́дчатая з. 
складча́ста зо́на; слои́стая з. шарува́та 
зо́на; споко́йная з. спокі́йна зо́на; сре́дняя 
дискоида́льная (дискови́дная, дискооб-
ра́зная) з. сере́дня дискоїда́льна зо́на; ста-
би́льная з. стабі́льна зо́на; ставроли́товая з. 
ставролі́това зо́на; стати́ческая з. ста-
ти́чна зо́на; сти́льская з. сти́льська зо́на; 
стратиграфи́ческая з. стратиграфі́чна 
зо́на; структу́рно-металлогени́ческая з. 
структу́рно-металогені́чна зо́на; струк-
ту́рно-фациа́льная з. структу́рно-фаці-
а́льна зо́на; структу́рно-формацио́нная з. 
структу́рно-формаці́йна зо́на; субкриста́ль-
ная з. субкриста́льна зо́на; сублито-
ра́льная з. сублітора́льна зо́на; сульфи́дно-
о́кисная з. сульфі́дно-окси́дна зо́на; 
сульфи́дная з. сульфі́дна зо́на; Суща́но-
Пержа́нская з. Суща́но-Пержа́нська зо́на; 
сфери́ческая з. сфери́чна зо́на; текто-
ни́ческая з. тектоні́чна зо́на; тектонома-
гмати́ческая з. тектономагмати́чна зо́на; 
тре́щинная з. трі́щинна зо́на; трещино-
ва́тая з. тріщинува́та зо́на; трещинова́то-
пласти́чная з. тріщинува́то-пласти́чна 
зо́на; тропи́ческая з. тропі́чна зо́на; 
угрожа́емая з. загро́злива зо́на; уме́рен-
ная з. помі́рна зо́на; устилу́жская з. усти-
лу́зька зо́на; фаунисти́ческая з. фауніс-

ти́чна зо́на; фациа́льная з. фаціа́льна 
зо́на; ферроспо́ровая з. фероспо́рова зо́на; 
филогенети́ческая з. філогенети́чна зо́на; 
флористи́ческая з. флористи́чна зо́на; 
халисти́ческие з-ны халісти́чні зо́ни; 
хлори́товая з. хлори́това зо́на; холо́дная з. 
холо́дна зо́на; центра́льная з. центра́льна 
зо́на; части́чная з. распростране́ния  
частко́ва зо́на поши́рення; части́чная 
ра́нговая з. частко́ва ра́нгова зо́на; шар-
ни́рная з. шарні́рна зо́на; ше́льфовая з. 
ше́льфова зо́на; шо́вная з. шво́ва (шо́вна) 
зо́на; эвгеосинклина́льная з. евгеосин-
кліна́льна зо́на; эволюцио́нная з. еволю-
ці́йна зо́на; эвфоти́ческая з. евфоти́чна 
зо́на; экзомо́рфная з. екзомо́рфна зо́на; 
эклоги́товая з. еклогі́това зо́на; эколо-
ги́ческая з. екологі́чна зо́на; эксплуата-
цио́нная з. експлуатаці́йна зо́на; экстрагля-
циа́льная з. екстрагляціа́льна зо́на; экстра-
гляцио́нная з. екстрагляці́йна зо́на; элемен-
та́рная з. елемента́рна зо́на; элювиа́льная з. 
елювіа́льна зо́на; эндомо́рфная з. ендо-
мо́рфна зо́на; эо́ловая з. ео́лова зо́на; 
я́хторовская з. я́хторівська зо́на 

зона́льность зона́льність, -ності; т. -ністю; 
втори́чная з. втори́нна зона́льність; гео-
хими́ческая з. геохімі́чна зона́льність; ги-
дрохими́ческая з. гідрохімі́чна зона́льність; 
гипоге́нная з. гіпоге́нна зона́льність; з. грун-
товы́х вод зона́льність ґрунтови́х вод; 
з. криста́ллов зона́льність криста́лів; з. мес-
торожде́ний зона́льність родо́вищ; з. мине-
ра́лов зона́льність мінера́лів; з. орео́ла зо-
на́льність орео́ла; з. орудене́ния зона́льність 
зрудені́ння; з. ро́ссыпей зона́льність роз-
си́пищ; з. ру́дного по́ля зона́льність ру́дного 
по́ля; кисло́тно-осно́вная з. кисло́тно-
осно́вна зона́льність; кисло́тно-щелочна́я з. 
кисло́тно-лу́жна зона́льність; клима-
ти́ческая з. клімати́чна зона́льність; мета-
морфи́ческая з. метаморфі́чна зона́ль-
ність; метасомати́ческая з. метасома-
ти́чна зона́льність; морфологи́ческая з. 
морфологі́чна зона́льність; обра́тная з. 
зворо́тна зона́льність; окисли́тельно-
восстанови́тельная з. оксидаці́йно-
відно́вна (оки́сно-відно́вна, оки́снювально-
відно́вна) зона́льність; перви́чная (гипо-
ге́нная) з. перви́нна (гіпоге́нна) зона́льність; 
периоди́ческая з. періоди́чна зона́льність; 
повто́рная з. повто́рна зона́льність;  
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показа́тель з-ти показни́к зона́льності; 
пульсацио́нная з. пульсаці́йна зо-
на́льність; региона́льная з. регіона́льна 
зона́льність; структу́рно-парагенети́чес-
кая з. структу́рно-парагенети́чна зо-
на́льність; структу́рно-реологи́ческая з. 
структу́рно-реологіч́на зона́льність; тем-
перату́рная з. во́дной ма́ссы темпера-
ту́рна зона́льність во́дної ма́си; циркум-
континента́льная з. циркумконтинен-
та́льна зона́льність; эпигенети́ческая з. 
епігенети́чна зона́льність 

зона́льный зона́льний; з-ная биохори́я 
зона́льна біохорі́я; з-ная вода́ зона́льна вода́; 
з-ная окамене́лость зона́льна скам'яні́лість 
(закам'яні́лість); з-ная пусты́ня зона́льна 
пусте́ля; з-ная структу́ра зона́льна струк-
ту́ра; з-ная тео́рия рудоотложе́ния зо-
на́льна тео́рія рудовідкла́дення; з-ная 
фо́рма ви́да зона́льна фо́рма ви́ду; з-ное 
нараста́ние зона́льне нароста́ння; з-ное 
расчлене́ние зона́льне розчленува́ння;  
з-ное строе́ние зона́льна будо́ва; з-ное 
строе́ние минера́лов зона́льна будо́ва 
мінера́лів; з-ное явле́ние зона́льне я́вище; 
з-ные отноше́ния зона́льні відно́шення; 
з. криста́лл зона́льний криста́л; з. круг 
зона́льне ко́ло; з. минера́л зона́льний мі-
нера́л; з. прогно́з зона́льний прогно́з; 
з. фа́ктор зона́льний фа́ктор (чи́нник); 
з. центр зона́льний центр 

зона́рный зона́рний; з-ная структу́ра 
зона́рна структу́ра 

зонд зонд, -да; двойно́й з. подві́йний 
зонд; двухпо́люсный з. двопо́люсний 
зонд; двухэлеме́нтный з. двоелеме́нтний 
зонд; доинверсио́нный з. доінверсі́йний 
зонд; заинверсио́нный з. заінверсій́ний 
зонд; з. боково́го карота́жа зонд бічно́го 
(боково́го) карота́жу; индукцио́нный з. 
індукці́йний зонд; многоэлектро́дный з. 
багатоелектро́дний зонд; норма́льный з. 
норма́льний зонд; обра́тный з. зворо́тний 
зонд; однопо́люсный з. однопо́люсний 
зонд; одноэлектро́дный з. одноелек-
тро́дний зонд; одноэлеме́нтный з. одно-
елеме́нтний зонд; прямо́й з. прями́й зонд; 
симметри́чный з. симетри́чний зонд; 
специа́льный з. спеціа́льний зонд; стан-
да́ртный з. станда́ртний зонд; термоди-
нами́ческий з. термодинамі́чний зонд; 

трёхэлеме́нтный з. трьохелеме́нтний 
зонд; фа́зовый з. фа́зовий зонд; фоку-
си́рованный з. фокусо́ваний зонд; 
четырёхэлеме́нтный з. чотирьохеле-
ме́нтний зонд; электри́ческий з. елек-
три́чний зонд 

зонди́рование зондува́ння; азимута́льное з. 
азимута́льне зондува́ння; боково́е з. бічне́ 
(бокове́) зондува́ння; вертика́льное з. вер-
тика́льне зондува́ння; динами́ческое з. ди-
намі́чне зондува́ння; дипо́льное з. дипо́льне 
зондува́ння; з. с о́бщим исто́чником зонду-
ва́ння зі спі́льним джерело́м; з. с о́бщим 
приёмником зондува́ння зі спі́льним прий-
маче́м; з. становле́нием по́ля зондува́ння 
стано́вленням по́ля; з. торфяно́й за́лежи 
зондува́ння торфо́вого (торф'яно́го) 
по́кладу; карота́жное з. карота́жне зонду-
ва́ння; параметри́ческое з. параметри́чне 
зондува́ння; подзе́мное з. підзе́мне зонду-
ва́ння; радиово́лновое з. радіохвильове́ 
зондува́ння; радиолокацио́нное з. радіо-
локаці́йне зондува́ння; сейсми́ческое з. 
сейсмі́чне зондува́ння; стати́ческое з. 
стати́чне зондува́ння; то́чечное з. точко́ве́ 
зондува́ння; часто́тное з. часто́тне зонду-
ва́ння; электри́ческое з. електри́чне зон-
дува́ння; электромагни́тное з. електрома-
гні́тне зондува́ння 

зонди́ровать[ся] зондува́ти[ся], -ду́ю,  
-ду́єш, -ду́є[ться] 

зонди́ровочный зондува́льний; з-ное 
буре́ние зондува́льне бурі́ння 

зониколпора́тный зоніколпора́тний 
зони́та зоні́та, -ти 
зо́нный зо́нний; з-ная пла́вка зо́нна 

пла́вка 
зонохлори́т зонохлори́т, -ту 
зонт зонт; водозащи́тный з. водозахис-

ни́й зонт 
зо́нтичные сущ., мн. зо́нтичні, -них 
зо́нтичный зо́нтичний; з-ное образо-

ва́ние зо́нтичне утво́рення 
зо́нула зо́нула, -ли 
зообе́нтос зообе́нтос, -су 
зоогени́т зоогені́т, -ту 
зооге́нный зооге́нний; з-ная поро́да 

зооге́нна поро́да; з-ная фа́ция термини́ктов 
зооге́нна фа́ція терміні́ктів; з-ные оса́дки 
зооге́нні оса́дки; з. известня́к зооге́нний 
вапня́к; з. ил зооге́нний мул (наму́л) 
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зоогеографи́ческий зоогеографі́чний;  
з-кая область зоогеографі́чна область; 
з-кая прови́нция зоогеографі́чна прові́нція 

зоогеогра́фия зоогеогра́фія, -фії 
зоо́ид зоо́їд, -да; зимо́вочные з-ды зи-

міве́льні зоо́їди; незре́лый концево́й з. 
незрі́лий кінце́вий зоо́їд 

зоокарбони́т зоокарбоні́т, -ту 
зооксанте́лла зооксанте́ла, -ли 
зооли́т зоолі́т, -ту 
зоологи́ческий зоологі́чний; з-кая но-

менклату́ра зоологі́чна номенклату́ра 
зооморфо́зы мн. зооморфо́зи, -зів 
зоопели́товый зоопелі́товий; з-вая 

структу́ра зоопелі́това структу́ра 
зоопланкто́н зоопланкто́н, -ну 
зооспо́ра зооспо́ра, -ри; жгу́тиковая з. 

джгу́тикова зооспо́ра 
зоотофо́с зоотофо́с, -су 
зоофа́г зоофа́г, -га 
зоофи́л зоофі́л, -ла 
зоофи́т зоофі́т, -та 
зоофосси́лии мн. зоофоси́лії, -лій 
зоохо́р зоохо́р, -ра 
зооцено́з зооцено́з, -зу 
зоо́циум зоо́ціум, -му 
зори́т зори́т, -ту 
зостери́т зостери́т, -ту 
зо́эа зо́еа (нескл.) 
зоэ́ция зое́ція, -ції 
зре́лость зрі́лість, -лості, т. -лістю; 

з. доли́ны зрі́лість доли́ни; з. релье́фа 
зрі́лість рельє́фу 

зре́лый зрі́лий; з-лая берегова́я ли́ния 
зрі́ла берегова́ лі́нія; з-лая гора́ зрі́ла гора́; 
з-лая доли́на зрі́ла доли́на; з-лая зо́на 
зрі́ла зо́на; з-лая по́чва зріл́ий ґрунт;  
з-лая ста́дия зрі́ла ста́дія; з. бе́рег зрі́лий 
бе́рег; з. во́зраст зрі́лий вік; расчленён-
ная з-лая равни́на розчлено́вана зрі́ла 
рівни́на 

зри́тельный зорови́й; з-ная до́ля зорова́ 
ча́стка; з-ная о́бласть зорова́ о́бласть (ді-
ля́нка); з-ная пове́рхность зорова́ пове́рхня 

зуб зуб, -ба; аперту́рный з. аперту́рний 
зуб; ламбдови́дный з. ламбдоподі́бний 
зуб; латера́льный з. латера́льний зуб; 
медиа́льный з. медіа́льний зуб; нару́жные 
з-бы зо́внішні зу́би; насечённый з. на-
сі́чений зуб; сто́лбиковые з-бы 
сто́впчикові зу́би 

зуба́кинский зуба́кинський; з-кие слои́ 
зуба́кинські шари́  

зуба́стый зуба́стий; з. кит зуба́стий кит 
зубец зубе́ць; полимо́рфные з-бцы́ по-

лімо́рфні зубці́; септа́льный з. септа́льний 
зубе́ць 

зубно́й зубни́й; з-на́я пласти́нка бра-
хиопо́ды зубна́ пласти́нка брахіопо́ди;  
з-на́я пласти́нка (пласти́на) зубна́ плас-
ти́на; з-на́я пласти́нка червя́ зубна́ плас-
ти́нка черв'яка́; з-на́я фо́рмула зубна́ 
фо́рмула; з. вы́ступ зубни́й ви́ступ; 
з. гре́бень зубни́й гре́бінь; з. ка́мень зуб-
ни́й ка́мінь 

зубови́дный зубоподіб́ний; з. гре́бень 
зубоподіб́ний гре́бінь 

зубоподо́бный зубоподіб́ний; з. вы́ступ 
зубоподіб́ний ви́ступ 

зу́бровский зу́брівський; з-кие слои́ 
зу́брівські шари́  

зубчатовы́резанный зубчастови́різаний 
зубчатоли́стный зубчастоли́стий; 

з. па́поротник зубчастоли́ста па́пороть 
зу́бчатость зубча́стість, -тості, т. -тістю; 

лабра́льная з. лабра́льна зубча́стість 
зу́бчатый (о форме) зубча́стий; з-тая 

берегова́я ли́ния зубча́ста берегова́ лі́нія; 
зубча́тая структу́ра зубча́ста структу́ра; 
зубча́тая фо́рма зубча́ста фо́рма; з-тое 
прораста́ние зубча́сте пророста́ння; 
з. замо́к зубча́стий замо́к; з. край зуб-
ча́стий край; зубча́тый фирн зубча́стий 
фірн 

зу́бчик (у раковины и т. п.) зу́бчик, -ка; 
дополни́тельные з-ки додатко́ві зу́бчики; 
дорса́льные з-ки дорса́льні зу́бчики 

зумпф зумпф, -фу 
зунии́т зунії́т, -ту 
зурли́т зурлі́т, -ту 
зусмани́т зусмані́т, -ту 
зы́блющийся хистки́й; з-щееся боло́то 

хистке́ боло́то 
зыбу́н трясовина́, -ни́ 
зыбу́чий (о песке) сипу́чий; зыбу́чий 

песо́к сипу́чий пісо́к 
зыбь бри́жі, мн. бриж и бри́жів; 

океа́нская з. океа́нські бри́жі; си́льная з. 
вели́кі бри́жі 

зыря́нский зиря́нський; з-кое оледене́ние 
зиря́нське зледені́ння (заледені́ння) 

зюви́т зюві́т, -ту 
зюйд зюйд, -ду 
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иантини́т іантині́т, -ту 
ибери́т ібери́т, -ту 
ибони́т ібоні́т, -ту 
иваари́т іваари́т, -ту 
ива́новский іва́нівський; и-кая сви́та 

іва́нівська сві́та; и. слой іва́нівський шар  
ивани́ческий івани́цький; и-кая зо́на 

івани́цька зо́на 
иванови́т івановіт́, -ту 
иверни́т іверні́т, -ту 
и́вовые сущ., мн. вербо́ві, -вих 
игалики́т ігалікі́т, -ту 
игельстреми́т ігельстремі́т, -ту 
игла́ го́лка, -ки, д. и п. -лці, мн. -лки́, -ло́к; 

аперту́рная и. аперту́рна го́лка; доба́воч-
ные и́-лы додатко́ві голки́; и. аперту́ры 
спи́кулы го́лка аперту́ри спі́кули; и. гу́бки 
го́лка гу́бки; и. амбулякра́льной плас-
ти́нки го́лка амбулякра́льної пласти́нки; 
и. Пеле́ го́лка Пеле́; и. хво́и го́лка хво́ї; 
известко́вая и. вапня́на го́лка; карди-
на́льные и́-лы кардина́льні голки́; 
ко́нтурная и. ко́нтурна го́лка; краева́я и. 
крайова́ го́лка; кремнёвая и. кремін́на 
(крем'яна́) го́лка; межамбулакра́льная и. 
міжамбулакра́льна го́лка; ориенти́рован-
ная и. орієнто́вана го́лка; перви́чная и. 
перви́нна го́лка; подви́жная и. рухо́ма 
(пересувна́) го́лка; препаро́вочная и. пре-
парува́льна го́лка; проби́рные и́-лы про-
бі́рні голки́; радиа́льная и. радіа́льна 
го́лка; распростёртые и́-лы протя́гнуті 
(простя́гнені, розпросте́рті) голки́; ри-
зо́идные и́-лы ризо́їдні голки́; танген-
та́льные и́-лы тангента́льні голки́; тро-
пи́ческие и́-лы тропі́чні голки́; тру́бчатая и. 
трубча́ста го́лка; хальтеро́идные и́-лы 
хальтеро́їдні голки́; хвостова́я и. хвостова́ 
го́лка; экваториа́льные и́-лы еквато-
ріа́льні голки́ 

иглезиази́т іглезіази́т, -ту 
игли́стый голча́стий, голча́тий 
игли́т іглі́т, -ту 
иглови́дный, иглообра́зный голкопо-

ді́бний; и. криста́лл голкоподі́бний криста́л 
иглово́й голкови́й; и-ва́я гидроотта́йка 

голкове́ гідровідтава́ння 
иглоко́жие сущ., мн. голкошкір́і, -рих 

иглофи́льтр голкофі́льтр, -ра 
иглохво́стый голкохво́стий 
игльстони́т ігльстоні́т, -ту 
игна́товский гна́тівський; и-кая сви́та 

гна́тівська сві́та 
игнатьеви́т ігнатьєві́т, -ту 
игнимбри́т ігнімбри́т, -ту 
игнимбри́товый ігнімбри́товий; и-вая 

структу́ра ігнімбри́това структу́ра 
игнимульси́т ігнімульси́т, -ту 
игниспуми́т ігніспумі́т, -ту 
игнито́рренты мн. ігніто́ренти, -тів 
иго́лочка го́лочка, -ки, д. и п. -чці, мн.  

-чки́, -чо́к; вулкани́ческая и. вулкані́чна 
го́лочка; ла́вовая и. ла́вова го́лочка 

иго́льчатый голча́стий, голча́тий; и-тая 
желе́зная руда́ голча́ста залі́зна руда́;  
и-тая руда́ голча́ста руда́; и-тая струк-
ту́ра голча́ста структу́ра; и-тая сурьма́ 
голча́ста сурма́ (голча́стий сти́бій); и-тое 
о́лово голча́сте о́лово; и. агрега́т гол-
ча́стий агрега́т; и. диаба́з голча́стий діа-
ба́з; и. диори́т голча́стий діори́т; и. желез-
ня́к голча́стий залізня́к; и. криста́лл гол-
ча́стий криста́л; и. лёд голча́стий лід; 
и. лист голча́стий лист; и. минера́л гол-
ча́стий мінера́л; и. натроли́т голча́стий 
натролі́т; и. о́блик голча́стий ви́гляд 
(о́брис); и. порфири́т голча́стий порфіри́т; 
и. рути́л голча́стий рути́л; и. шпат гол-
ча́стий шпат 

игуанодо́нты мн. ігуанодо́нти, -тів 
идаи́т ідаї́т, -ту 
идальгои́т ідальгої́т, -ту 
идви́йский ідві́йський; и. век ідві́йський вік 
иддингси́т ідингси́т, -ту 
идеа́льный ідеа́льний; и. грани́т 

ідеа́льний грані́т; и. криста́лл ідеа́льний 
криста́л; и. потенциа́л-зонд ідеа́льний 
потенціа́л-зонд; и. разре́з ідеа́льний 
ро́зріз; и. раство́р ідеа́льний ро́зчин 

идентифика́тор ідентифіка́тор, -ра 
идентифика́ция ідентифіка́ція, -ції 
идентифици́ровать[ся] ідентифіку-

ва́ти[ся], -ку́ю, -ку́єш, -ку́є[ться] 
иденти́чность іденти́чність, -ності, т.  

-ністю; и. усили́телей іденти́чність  
підси́лювачів 
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идиоадапта́ция ідіоадапта́ція, -ції 
идиоадапти́вный ідіоадапти́вний; и-ная 

радиа́ция ідіоадапти́вна радіа́ція 
идиобла́ст ідіобла́ст, -ту 
идиобла́стовый ідіобла́стовий; и-вая од-

носторо́нняя структу́ра ідіобла́стова одно-
бі́чна структу́ра; и. ряд ідіобла́стовий ряд 

идиогене́з ідіогене́з, -зу 
идиогени́т ідіогені́т, -ту 
идиоге́нный ідіоге́нний; и-ная за́лежь 

ідіоге́нний по́клад 
идиогеосинклина́ль ідіогеосинкліна́ль,  

-лі, т. -ллю 
идиогипергене́з ідіогіпергене́з, -зу 
идиометри́чески-зерни́стый ідіомет-

ри́чно-зерни́стий; и.-з-тая структу́ра ідіо-
метри́чно-зерни́ста структу́ра 

идиоморфи́зм ідіоморфіз́м, -му 
идиоморфногрануля́рный ідіоморфно-

грануля́рний 
идиомо́рфный ідіомо́рфний; и-ная 

скла́дчатость ідіомо́рфна складча́стість; 
и. криста́лл ідіомо́рфний криста́л; и. ми-
нера́л ідіомо́рфний мінера́л 

идиопла́зма ідіопла́зма, -ми 
идиосо́ма ідіосо́ма, -ми 
идиоста́зис ідіоста́зис, -су 
идиостати́ческий ідіостати́чний 
идиоти́п ідіоти́п, -пу 
идиотони́ческий ідіотоні́чний; и-кие 

органи́змы ідіотоні́чні організ́ми 
идиофа́нный ідіофа́нний 
идиохромати́зм ідіохромати́зм, -му 
идиохромати́ческий ідіохромати́чний, 

одноко́лірний, одноба́рвний 
идокра́з ідокра́з, -зу 
идриали́н ідріалі́н, -ну 
идриали́т ідріалі́т, -ту 
ие́вский іє́вський; и-кие слои́ іє́вські шари́  
ие́нгрский іє́нгрський; и-кая се́рия 

іє́нгрська се́рія 
иени́т ієні́т, -ту 
иентни́т ієнтні́т, -ту 
иента́ний ієнта́ній, -нію 
иенша́нский ієнша́нський; и-кая 

скла́дчатость ієнша́нська складча́стість 
иерархи́ческий ієрархі́чний; и-кая сис-

те́ма ієрархі́чна систе́ма 
иера́рхия ієра́рхія, -хії; и. органи́змов 

ієра́рхія органі́змів; таксономи́ческая и. 
таксономі́чна ієра́рхія 

иеро́глифовый ієро́гліфовий; и-вые 
слои́ ієро́гліфові шари́; и. известня́к  
ієро́гліфовий вапня́к 

изабелли́т ізабелі́т, -ту 
избира́тельность (об аппаратуре) 

ви́бірність, -ності, т. -ністю 
избира́тельный ви́бірний, вибірко́вий, 

селекти́вний; и-ная денуда́ция ви́бірна 
(вибірко́ва, селекти́вна) денуда́ція; и-ная 
диагра́мма ви́бірна діагра́ма; и-ная 
импрегна́ция ви́бірна імпрегна́ція; и-ная 
перекристаллиза́ция ви́бірна перекрис-
таліза́ція; и-ная эро́зия ви́бірна еро́зія;  
и-ное разруше́ние ви́бірне зруйнува́ння; 
и-ные сво́йства ви́бірні власти́вості;  
и. метаморфи́зм ви́бірний метаморфі́зм 

изборожде́ние зборознува́ння; ледни-
ко́вое и. льодовико́ве зборознува́ння 

изборождённый зборозно́ваний 
изборозди́ть[ся] зборознува́ти[ся], -ну́ю, 

-ну́єш, -ну́є[ться] 
избы́точный (превышающий потреб-

ность) надли́шковий, надмі́рний, (лишний) 
за́йвий; и-ная вода́ надли́шкова (надмі́рна, 
за́йва) вода́; и-ная ма́сса надли́шкова 
ма́са; и-ное давле́ние надмі́рний тиск; 
и. арго́н надли́шковий арго́н; и. компо-
не́нт надли́шковий компоне́нт; и. мине-
ра́л надли́шковий мінера́л; и. элеме́нт 
надли́шковий елеме́нт 

изверга́емый виве́ржуваний; и. вулка-
ни́ческий материа́л виве́ржуваний вул-
кані́чний матеріа́л 

изверга́ть[ся], изве́ргнуть[ся] виверга́-
ти[ся], -га́є[ться], ви́вергнути[ся], -не[ться] 

изверга́ющийся виверга́ючий; и. вул-
ка́н виверга́ючий вулка́н; и. исто́чник 
виверга́юче джерело́ 

изверже́ние ви́верження; ареа́льное и. 
ареа́льне ви́верження; боково́е и. бічне́ 
(бокове́) ви́верження; бу́рное и. бурхли́ве 
ви́верження; верши́нное и. верши́нне 
ви́верження; вре́менное и. тимчасо́ве 
ви́верження; вулкани́ческое и. вулка-
ні́чне ви́верження; гла́вное и. головне́ 
(основне́) ви́верження; и. гава́йского 
ти́па ви́верження гава́йського ти́пу; 
и. горю́чих га́зов ви́верження горю́чих 
га́зів; и. кра́теров ви́верження кра́терів; 
и. из ла́вовых пото́ков ви́верження 
з ла́вових пото́ків; и. катма́йского ти́па 
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ви́верження катма́йського ти́пу; и. пли-
ниа́нского ти́па ви́верження плініа́нського 
ти́пу; и. ти́па Стро́мболи ви́верження ти́пу 
Стро́мболі; и. хромосфе́ры ви́верження 
хромосфе́ри; и. центра́льного ти́па 
ви́верження центра́льного ти́пу; лаби́льное и. 
лабі́льне ви́верження; латера́льное и. лате-
ра́льне ви́верження; лине́йное и. ліні́йне 
ви́верження; магмати́ческое и. магма-
ти́чне ви́верження; ма́ссовое и. ма́сове 
ви́верження; назе́мное и. назе́мне 
ви́верження; пароксизма́льное и. паро-
ксизма́льне ви́верження; пеле́йское и. 
пеле́йське ви́верження; площа́дное и. 
площове́ ви́верження; побо́чное и. побі́чне 
ви́верження; подво́дное и. підво́дне 
ви́верження; полувулкани́ческое и. на-
піввулкані́чне ви́верження; псевдовулка-
ни́ческое и. псевдовулкані́чне ви́вержен-
ня; си́льное и. си́льне ви́верження; 
скрытовулкани́ческое и. приховановул-
кані́чне ви́верження; сла́бое и. слабке́ 
ви́верження; со́лнечное и. со́нячне 
ви́верження; субтермина́льное и. субтер-
міна́льне ви́верження; термина́льное и. 
терміна́льне ви́верження; тре́щинное и. 
трі́щинне ви́верження; фреати́ческое и. 
фреати́чне ви́верження; центра́льное и. 
центра́льне ви́верження; экструзи́вное и. 
екструзи́вне ви́верження; эксцент-
ри́ческое и. ексцентри́чне ви́верження; 
эффузи́вное и. ефузи́вне ви́верження; 
эффузи́вно-эксплози́вное и. ефузи́вно-
експлози́вне ви́верження; ювени́льное и. 
ювені́льне ви́верження 

изве́рженный ви́вержений; втори́чно и. 
втори́нно ви́вержений; и-ная поро́да 
ви́вержена поро́да; и-ная ту́ча ви́вержена 
хма́ра; и-ное о́блако ви́вержена хма́ра; 
и. газ ви́вержений газ; и. туф ви́вержений 
туф; обло́мочная и-ная поро́да ула́мкова 
(відла́мкова) ви́вержена поро́да 

известкова́ние вапнува́ння 
известко́вистый вапни́стий; и. грана́т 

вапни́стий грана́т; и. грани́т вапни́стий 
грані́т; и. кре́мень вапни́стий кре́мінь; 
и. плагиокла́з вапни́стий плагіокла́з 

известко́во-ги́псовый вапня́но-гі́псовий 
известко́во-гли́нистый вапня́но-гли́нистий, 

вапня́но-гли́нястий; и.-г. сла́нец вапня́но-
гли́нистий (вапня́но-гли́нястий) сла́нець 

известко́во-глинозёмный вапня́но-глино-
зе́мний; и.-г. грана́т вапня́но-глинозе́мний 
грана́т 

известко́во-доломи́товый вапня́но-до-
ломі́товий; и.-д-вая фа́ция вапня́но-
доломі́това фа́ція 

известко́во-желе́зистый вапня́но-залі́зис-
тий; и.-ж. грана́т вапня́но-залі́зистий грана́т 

известко́во-кремни́стый вапня́но-
крем'яни́стий (вапня́но-кремени́стий);  
и.-к. рогови́к вапня́но-крем'яни́стий (вап-
ня́но-кремени́стий) рогови́к 

известко́во-на́триевый вапня́но-на́тріє-
вий; и.-н. шпат вапня́но-на́трієвий шпат 

известко́во-на́тровый вапня́но-на́тровий 
известко́во-рогово́й вапня́но-рогови́й 
известко́во-силика́тный вапня́но-силі-

ка́тний; и.-с. рогови́к вапня́но-силіка́тний 
рогови́к 

известко́во-ура́новый вапня́но-ура́новий; 
и.-у-вая слю́дка вапня́но-ура́нова слю́дка 

известко́во-щелочно́й вапня́но-лу́жний; 
и.-щ. грани́т вапня́но-лу́жний грані́т;  
и.-щ. плагиокла́з вапня́но-лу́жний плагіокла́з 

известко́вый 1. (относящийся к извес-
ти) вапня́ний; и-вая вода́ вапня́на вода́; 
и-вая игла́ вапня́на го́лка; и-вая мука́ 
вапня́не бо́рошно (вапня́на мука́); и-вая 
на́кипь вапня́ний на́кип; и-вая спи́кула 
вапня́на спі́кула; и-вая фа́ция вапня́на 
фа́ція; и-вое молоко́ вапня́не молоко́; 
и-вое стяже́ние вапня́не стя́гнення; и-вые 
оса́дки вапня́ні оса́дки; и-вые отложе́ния 
вапня́ні ві́дклади; и. ил вапня́ний мул (на-
му́л); и. натёк вапня́ний на́тік; и. пели́т 
вапня́ний пелі́т; и. плагиокла́з вапня́ний 
плагіокла́з; 

2. (содержащий примесь извести) вап-
ни́стий; и-вая гли́на вапни́ста гли́на;  
и-вая гу́бка вапни́ста гу́бка; и-вая 
ка́псула вапни́ста ка́псула; и-вая поро́да 
вапни́ста поро́да; и-вая по́чва вапни́стий 
ґрунт; и-вая сели́тра вапни́ста селі́тра;  
и-вая фораминифе́ра вапни́ста фораміні-
фе́ра; и-вые во́доросли вапни́сті 
во́дорості; и-вые нанофосси́лии вапни́сті 
нанофоси́лії; и. гра́вий вапни́стий гра́вій; 
и. грунт вапни́стий ґрунт; и. доломи́т 
вапни́стий доломі́т; и. железня́к вап-
ни́стий залізня́к; и. кварци́т вапни́стий 
кварци́т; и. песо́к вапни́стий пісо́к; и. по-
лево́й шпат вапни́стий польови́й шпат; 
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и. полоса́тый туф вапни́стий смуга́стий 
туф; и. сапроли́т вапни́стий сапролі́т; 
и. сапропе́ль вапни́стий сапропе́ль; и. скарн 
вапни́стий скарн; и. сла́нец вапни́стий 
сла́нець; и. сугли́нок вапни́стий су́глинок; 
и. торф вапни́стий торф; и. туф вапни́стий 
туф; и. урани́т вапни́стий урані́т; 
и. филли́т вапни́стий філі́т; и. цеме́нт 
вапни́стий цеме́нт; и. чёрный шпат вап-
ни́стий чо́рний шпат; и. шальште́йн вап-
ни́стий шальште́йн; 

3. (известняковый) вапняко́вий; и-вая 
конкре́ция вапняко́ва конкре́ція; и-вая 
ра́ковина вапняко́ва черепа́шка (му́шля, 
ско́йка); и-вые отложе́ния вапняко́ві 
ві́дклади; и. ме́ргель вапняко́вий ме́ргель; 
и. слой вапняко́вий шар; и. раство́р вапня-
ко́вий ро́зчин; и. скеле́т кора́лла вапня-
ко́вий скеле́т кора́ла; и. туф вапняко́вий туф 

известня́к вапня́к, -ку; арагони́товый и. 
арагоні́товий вапня́к; асфа́льтовый и. 
асфа́льтовий вапня́к; байда́рские и-ки́ 
байда́рські вапняки́; бакули́товый и. ба-
кулі́товий вапня́к; бе́лый италья́нский и. 
бі́лий італі́йський вапня́к; битумино́зный и. 
бітуміно́зний вапня́к; богу́тский и. бо-
гу́тський вапня́к; брекчиеви́дный и. брек-
чієподіб́ний вапня́к; бристо́льский 
гли́нистый и. бристо́льський гли́нистий 
(гли́нястий) вапня́к; вирглори́йский и. 
вірглорій́ський вапня́к; више́рский и. 
віше́рський вапня́к; во́дорослевый и. 
во́доростевий вапня́к; воню́чий и. смер-
дю́чий вапня́к; гальшта́тские и-ки́ галь-
шта́тські вапняки́; гидравли́ческий и. 
гідравлі́чний вапня́к; глаукони́товый и. 
глауконі́товий вапня́к; гли́нистый и. 
гли́нистий (гли́нястий) вапня́к; горько-
зёмистый и. гіркозе́мистий вапня́к; грау-
ва́кковый и. граува́ковий вапня́к; гру́бый и. 
гру́бий вапня́к; джармы́шский и. джар-
ми́ський вапня́к; диагона́льно-слои́стый и. 
діагона́льно-шарува́тий вапня́к; доломи-
тизи́рованный и. доломітизо́ваний вап-
ня́к; доломи́товый и. доломі́товий вапня́к; 
желе́зистый и. залі́зистий вапня́к; желе-
зосодержа́щий и. залізовмі́сний вапня́к; 
жилкова́тый и. жилкува́тий вапня́к; зер-
ни́стый и. зерни́стий вапня́к; зооге́нный и. 
зооге́нний вапня́к; иеро́глифовый и.  
ієро́гліфовий вапня́к; и-ки́ кио́то вапняки́ 
кіо́то; каверно́зный и. каверно́зний вап-

ня́к; каменноу́гольный и. кам'яно-
ву́гі́льний вапня́к; ке́рченский и. 
ке́рченський вапня́к; кокколи́товый и. 
коколі́товий вапня́к; комкова́тый и. груд-
кува́тий вапня́к; комово́й и. грудкови́й 
вапня́к; конкрецио́нный и. конкреці́йний 
вапня́к; кора́лловый и. кора́ловий вапня́к; 
кремни́стый и. крем'яни́стий (креме-
ни́стий) вапня́к; крино́идный и. кри-
но́їдний вапня́к; кристалли́ческий и. 
кристалі́чний вапня́к; ку́чкинские и-ки́ 
ку́чкінські вапняки́; кы́новский и. 
ки́нівський вапня́к; ле́нточный и. стріч-
кови́й вапня́к; литогра́фский и. літо-
гра́фський вапня́к; лугово́й и. лугови́й 
вапня́к; магнезиа́льный и. магнезіа́льний 
вапня́к; мелкозерни́стый и. дрібнозер-
ни́стий вапня́к; ме́ргелистый и. 
ме́ргелистий вапня́к; метаморфи-
зо́ванный и. метаморфізо́ваний вапня́к; 
мрамори́рованный и. мармуро́ваний 
вапня́к; мша́нковый и. мохова́тковий 
вапня́к; нечи́стый и. нечи́стий вапня́к; 
обло́мочный и. ула́мковий вапня́к; окрем-
нённый и. скремені́лий (скрем'яні́лий) 
вапня́к; ооли́товый и. оолі́товий вапня́к; 
органоге́нный и. органоге́нний вапня́к; 
орудене́лый и. зрудені́лий вапня́к; остра-
ко́довый и. острако́довий вапня́к; пели-
томо́рфный и. пелітомо́рфний вапня́к; 
пе́нистый и. пі́нистий вапня́к; перво-
зда́нный и. первозда́нний (пе́рві́сний) 
вапня́к; перекристаллизо́ванный и. пе-
рекристалізо́ваний вапня́к; песча́нистый и. 
піскува́тий (піща́нистий) вапня́к; пизо-
ли́товый и. пізолі́товий вапня́к; плас-
ти́нчатый и. пласти́нчастий вапня́к; плит-
няко́вый и. плитняко́вий вапня́к; 
пли́тчатый и. плитча́стий вапня́к; 
пло́тный и. щі́льний вапня́к; по́ристый и. 
по́ристий вапня́к; почкови́дный и. брунь-
коподі́бний вапня́к; пресново́дный и. 
прісново́дний вапня́к; проду́ктусовый и. 
проду́ктусовий вапня́к; разложи́вшийся и. 
розкла́дений вапня́к; ра́ковинный и. че-
репа́шковий вапня́к; ра́ковистый и. 
ра́ковистий вапня́к; раку́шечный и. чере-
па́шковий вапня́к; ри́фовый и. ри́фовий 
вапня́к; роговико́вый и. роговико́вий 
вапня́к; сла́нцевый и. сла́нцевий вапня́к; 
слои́стый и. шарува́тий вапня́к; твёрдый и. 
тверди́й вапня́к; тонкосло́истный и.  
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тонкошарува́тий вапня́к; туфови́дный и. 
туфоподі́бний вапня́к; трогкофе́льский и. 
трогкофе́льський вапня́к; узлова́тый и. 
вузлува́тий вапня́к; усо́льский и. 
усо́льський вапня́к; червяко́вый и. хро-
бако́вий (черв'яко́вий) вапня́к; чёрный 
кремни́стый и. чо́рний крем'яни́стий 
(кремени́стий) вапня́к; чу́совские и-ки́ 
чу́сівські вапняки́; швагери́новый и. шва-
гери́новий вапня́к; энкрини́товый и. ен-
крині́товий вапня́к 

известня́к-раку́шечник вапня́к-чере-
па́шник, вапняку́-черепа́шнику 

и́звесть вапно́, -на́; безво́дная сер-
ноки́слая и. безво́дне сірчаноки́сле вапно́; 
бели́льная и. біли́льне вапно́; гидрав-
ли́ческая и. гідравлі́чне вапно́; е́дкая и. 
їдке́ вапно́; жи́рная и. жи́рне (масне́) вапно́; 
каменноу́гольная и. кам'янову́гі́льне вапно́; 
мёртвая и. ме́ртве вапно́; моноклина́льная 
щавелевоки́слая и. монокліна́льне щавеле-
воки́сле вапно́; негашённая и. нега́шене 
вапно́; серноки́слая и. сірчаноки́сле вапно́; 
то́щая и. пісне́ вапно́; углеки́слая и. вуг-
леки́сле вапно́; хло́рная и. хло́рне вапно́ 

изви́лина зви́вина, -ни 
изви́листо-рассечённый зви́висто-

розтя́тий, зви́висто-розі́тнутий 
изви́листость зви́вистість, -тості, т. -тістю 
изви́листый зви́вистий; и-тая по́лость 

зви́виста порожни́на; и-тая пустота́ 
зви́виста порожни́на (пустота́); и-тая 
экзи́на зви́виста екзи́на; и-тое тече́ние 
зви́виста течія́; и. бе́рег зви́вистий бе́рег; 
и. край зви́вистий край; и. про́жилок 
зви́вистий про́жи́лок 

извлече́ние видобува́ння, добува́ння; 
и. га́за видобува́ння га́зу; и. не́фти видо-
бува́ння на́фти 

изги́б ви́гин, -ну, зги́н, -ну, (поворот) 
за́ворот, -ту, за́крут, -ту; антикли-
на́льный и. антикліна́льний ви́гин (згин); 
вертика́льный и. вертика́льний ви́гин 
(згин); горизонта́льный и. горизон-
та́льний ви́гин (згин); захва́тный и. реки́ 
захва́тний ви́гин (за́крут) річ́ки (ріки́); 
и. волоче́ния ви́гин (згин) волочі́ння; 
и. земно́й коры́ ви́гин (згин) земно́ї кори́; 
и. зерна́ ви́гин (згин) зе́рна́; и. пласта́ 
ви́гин (згин) пласта́ (ша́ру); и. реки́ ви́гин 
(згин) рі́чки (ріки́); и. синклина́ли ви́гин 
(згин) синкліна́лі; и. скла́дки ви́гин (згин) 

скла́дки; коленообра́зный и. жи́лы колі-
ноподі́бний ви́гин (згин) жи́ли; маг-
ни́тный и. магні́тний ви́гин (згин); 
ме́лкий и. мілки́й (дрібни́й) ви́гин (згин); 
накло́нный и. похи́лий ви́гин (згин); од-
носторо́нний и. пласта́ однобіч́ний ви́гин 
(згин) пласта́ (ша́ру); поло́гий и. поло́гий 
(поло́жистий, похи́лий) ви́гин (згин); попе-
ре́чный и. попере́чний ви́гин (згин); про-
до́льный и. поздо́вжній (подо́вжній) ви́гин 
(згин); седлови́дный (седлообра́зный) и. 
сідлоподі́бний ви́гин (згин); сигмои-
да́льный и. сигмоїда́льний ви́гин (згин); 
флексу́рный и. флексу́рний ви́гин (згин) 

изгиба́ние вигина́ння, згина́ння; спи-
ра́льное и. септ спіра́льне вигина́ння 
(згина́ння) септ 

изгиба́ющий вигина́ючий, вигина́льний, 
згина́ючий, згина́льний; и-щая нагру́зка 
вигина́юче (вигина́льне, згина́юче, згина́ль-
не) наванта́ження; и-щая си́ла вигина́юча 
(вигина́льна, згина́юча, згина́льна) си́ла 

изгиба́ющийся згина́льний; продо́льно 
и-щаяся скла́дка поздо́вжньо (по-
до́вжньо) згина́льна скла́дка 

изде́лие ви́ріб, -робу; ка́менное и. кам'я-
ни́й (камін́ний) ви́ріб; кера́мико-метал-
ли́ческое и. кера́міко-метале́вий ви́ріб; 
керами́ческое и. керамі́чний ви́ріб 

иземи́ческий іземі́чний 
изенкауми́ческий ізенкаумі́чний 
изентро́па ізентро́па, -пи 
изери́н ізери́н, -ну 
изери́т ізери́т, -ту 
излива́ющийся виливни́й, ви́литий; 

излива́ющаяся ма́гма виливна́ (ви́лита) 
ма́гма 

изли́вшийся ви́литий, виливни́й, про-
ли́тий; и-шаяся поро́да ви́лита (проли́та) 
поро́да; и-шееся у́стье виливне́ ги́рло; 
и. база́льт ви́литий (проли́тий) база́льт; 
и. база́льтовый пото́к виливни́й ба-
за́льтовий поті́к 

излия́ние ви́лив, -ву; ареа́льное и. 
ареа́льний ви́лив; боково́е и. бічни́й (боко-
ви́й) ви́лив; и. ла́вы ви́лив ла́ви; много-
выходно́е и. багатовихідни́й ви́лив; на-
ру́жное и. зо́внішній ви́лив; площадно́е и. 
площови́й ви́лив; пове́рхностное и. поверх-
не́вий ви́лив; предконе́чное и. передкін-
це́вий ви́лив; региона́льное и. регіона́льний 
ви́лив; тре́щинное и. трі́щинний ви́лив 
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изло́м злам, -му, злом, -му; во́гнутый и. 
уві́гну́тий, (вві́гнутий) злам (злом); воло-
кни́стый и. волокни́стий (волокнува́тий) 
злам (злом); вы́гнутый и. ви́гнутий злам 
(злом); вы́пуклый и. опу́клий (ви́пуклий) 
злам (злом); вя́зкий и. в'язки́й злам 
(злом); гла́дкий и. гла́дкий (рі́вний) злам 
(злом); зано́зистый и. скалкува́тий злам 
(злом); земли́стый и. земли́стий злам 
(злом); зерни́стый и. зерни́стий злам 
(злом); и. го́рного хребта́ злам (злом) 
гірсько́го хребта́; конхоида́льный и. кон-
хоїда́льний злам (злом); крупноволок-
ни́стый и. крупноволокни́стий (крупново-
локнува́тий) злам (злом); крючкова́тый и. 
гачкува́тий злам (злом); мелкозерни́стый и. 
дрібнозерни́стий злам (злом); неро́вный и. 
нері́вний злам (злом); оско́лчатый и. 
оско́лчастий злам (злом); пласти́нчатый и. 
пласти́нчастий злам (злом); полура́кови-
стый и. напівра́ковистий злам (злом); 
ра́ковистый и. ра́ковистий злам (злом); 
расщепля́ющийся и. розще́плювальний 
злам (злом); ро́вный и. рі́вний злам 
(злом); слабора́ковистый и. слабо-
ра́ковистий злам (злом); сланцева́тый и. 
сланцюва́тий злам (злом); стру́йчатый и. 
струменя́стий (струмени́стий) злам (злом); 
тонковолокни́стый и. тонковолокни́стий 
(тонковолокнува́тий) злам (злом); чешу́й-
чатый и. луска́тий злам (злом); шерохо-
ва́тый и. шорстки́й злам (злом) 

изло́манный ла́маний, зла́маний; и-ная 
пове́рхность ла́мана (зла́мана) пове́рхня 

излуча́тель випромі́нювач, -ча, т. -чем; 
и. упру́гих волн випромі́нювач пру́жних 
хвиль 

излуча́тельный випромі́нювальний; и-ная 
спосо́бность випромі́нювальна зда́тність 

излуча́ть[ся], излучи́ть[ся] випромі́ню-
вати[ся], -нює[ться], ви́променити[ся],  
-нить[ся] 

излуче́ние випромі́нювання; аннигиля-
цио́нное и. анігіляці́йне випромі́нювання; 
ви́димое и. ви́диме випромі́нювання; зву-
ково́е и. звукове́ випромі́нювання; инф-
ракра́сное и. інфрачерво́не випро-
мі́нювання; ионизи́рующее и. іонізува́льне 
випромі́нювання; косми́ческое и. космі́чне 
випромі́нювання; нейтро́нное и. нейтро́нне 
випромі́нювання; опти́ческое и. опти́чне 
випромі́нювання; радиоакти́вное и. ра-

діоакти́вне випромі́нювання; рентге́нов-
ское и. рентге́нівське випромі́нювання; 
тормозно́е и. гальмівне́ випромі́нювання; 
ультрафиоле́товое и. ультрафіоле́тове 
випромі́нювання; фото́нное и. фото́нне 
випромі́нювання; характеристи́ческое и. 
характеристи́чне випромі́нювання; элек-
тромагни́тное и. електромагні́тне випро-
мі́нювання; эффекти́вное и. ефекти́вне 
випромі́нювання 

излу́чина (реки) за́крут, -ту; глубо́кая и. 
глибо́кий за́крут; речна́я и. річкови́й 
за́крут 

измельча́ть[ся], измельчи́ть[ся] (о руде 
и т. п.) здрі́бнювати[ся], -нюю, -нюєш,  
-нює[ться], дрібни́ти[ся], -ню́, -ни́ш, -ни́ть[ся], 
здрібни́ти[ся], -ню́, -ни́ш, -ни́ть[ся], подріб-
ни́ти[ся], -ню́, -ни́ш, -ни́ть[ся], кри-
ши́ти[ся], кришу́, кри́шиш, кри́шить[ся], 
покриши́ти[ся], -кришу́, -кри́шиш,  
-кри́шить[ся], розкриши́ти[ся], -кришу́,  
-кри́шиш, -кри́шить[ся] 

измене́ние змі́на, -ни, (неоконч. д. – ещё) 
змі́нювання, змі́нення; веково́е и. вікова́ 
змі́на; внеза́пное и. рапто́ва змі́на; вто-
ри́чное и. втори́нна змі́на; геомагни́тное и. 
геомагні́тна змі́на; гидротерма́льное и. 
гідротерма́льна змі́на; гиперге́нное и. 
гіперге́нна змі́на; годово́е и. річна́ змі́на; 
диагенети́ческое и. діагенети́чна змі́на; 
дисконтинуа́льные и-ния дисконти-
нуа́льні змі́ни; и. горя́чими во́дами змі́на 
гаря́чими во́дами; и. мо́щности змі́на по-
ту́жності; и. после́довательности напла-
стова́ния змі́на послідо́вності напласту-
ва́ння (нашарува́ння); и. раствори́мости 
змі́на розчи́нності; и. си́лы тя́жести змі́на 
си́ли ваги́; и. среды́ змі́на середо́вища; 
и. у́ровня мо́ря змі́на рі́вня мо́ря; конти-
нуа́льные и-ния континуа́льні змі́ни; 
метасомати́ческое и. метасомати́чна 
змі́на; метахими́ческое и. метахімі́чна 
змі́на; молекуля́рное и. молекуля́рна 
змі́на; околору́дное и. навколору́дна (бі-
ляру́дна) змі́на; перви́чное и. перви́нна 
змі́на; периоди́ческое и. періоди́чна 
змі́на; перифери́ческое и. перифери́чна 
змі́на; пове́рхностное и. поверхне́ва 
змі́на; постепе́нное и. поступо́ва змі́на; 
преры́вное и. перери́виста змі́на; про-
гресси́вное и. прогреси́вна змі́на; про-
до́льное и. поздо́вжня (подо́вжня) змі́на; 
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ре́зкое и. різка́ змі́на; сезо́нное и. сезо́нна 
змі́на; сто́йкое и. стійка́ змі́на; супер-
ге́нное и. суперге́нна змі́на; су́точное и. 
добова́ змі́на; температу́рное и. темпера-
ту́рна змі́на; фациа́льное и. фаціа́льна 
змі́на; эвстати́ческое и. у́ровня мо́ря 
евстати́чна змі́на рі́вня мо́ря; экзокон-
та́ктовое (экзоконта́ктное) и. екзокон-
та́ктова (екзоконта́ктна) змі́на; эндокон-
та́ктовое (эндоконта́ктное) и. ендокон-
та́ктова (ендоконта́ктна) змі́на 

изменённый змі́нений; и-ная вода́ 
змі́нена вода́; и-ная поро́да змі́нена по-
ро́да; и-ные нано́сы змі́нені нано́си; 
и. минера́л змі́нений мінера́л 

изме́нчивость мінли́вість, -вості, т.  
-вістю; абсолю́тная и. абсолю́тна мін-
ли́вість; адеква́тная и. адеква́тна мін-
ли́вість; альтернати́вная и. альтерна-
ти́вна мінли́вість; биотони́ческая и. біо-
тоні́чна мінли́вість; внутривидова́я и. 
внутрішньовидова́ мінли́вість; внутрико-
лониа́льная и. внутрішньоколоніа́льна 
мінли́вість; возрастна́я и. вікова́ мін-
ли́вість; генети́ческая и. генети́чна мін-
ли́вість; географи́ческая и. географіч́на 
мінли́вість; группова́я и. групова́ мін-
ли́вість; действи́тельная и. ді́йсна мін-
ли́вість; дискре́тная и. дискре́тна мін-
ли́вість; и. по простира́нию мінли́вість за 
простяга́нням; индивидуа́льная и. ін-
дівідуа́льна мінли́вість; ка́чественная и. 
я́кісна мінли́вість; клина́льная и. клі-
на́льна мінли́вість; корреляти́вная и. 
кореляти́вна мінли́вість; латера́льная и. 
латера́льна мінли́вість; межпопуля-
цио́нная и. міжпопуляці́йна мінли́вість; 
меристи́ческая и. меристи́чна мінли́вість; 
модификацио́нная и. модифікаці́йна мін-
ли́вість; постоя́нная и. пості́йна мін-
ли́вість; преры́вистая и. перери́виста 
мінли́вість; скачкообра́зная и. стрибко-
поді́бна мінли́вість; тератологи́ческая и. 
тератологіч́на мінли́вість; фено-
типи́ческая и. фенотипо́ва мінли́вість; 
функциона́льная и. функціона́льна мін-
ли́вість; хронографи́ческая и. хроногра-
фі́чна мінли́вість; экологи́ческая и. еко-
логі́чна мінли́вість; этологи́ческая и. ето-
логі́чна мінли́вість 

изме́нчивый мінли́вий; и-вое тече́ние мін-
ли́ва течія́; и. исто́чник мінли́ве джерело́ 

изменя́емость змі́нність, -ності, т. -ністю, 
змі́нюваність, -ності, т. -ністю; и. ви́дов 
змі́нність (змі́нюваність) ви́дів 

изменя́ть[ся], измени́ть[ся] змі́нюва-
ти[ся], -нюю, -нюєш, -нює[ться], зміни́ти[ся], 
зміню́, змі́ниш, змі́нить[ся], перетво́рю-
вати[ся], -рюю, -рюєш, -рює[ться], перетво-
ри́ти[ся], -творю́, -тво́риш, -тво́рить[ся] 

изменя́ющийся змі́нний; и-щееся по́ле 
змі́нне по́ле 

измере́ние вимі́рювання, ви́мір, -ру; гео-
дези́ческое и. геодези́чне вимі́рювання 
(геодези́чний ви́мір); и. вла́жности ви-
мі́рювання (ви́мір) воло́гості; и. высо́т 
вимі́рювання (ви́мір) висо́т; и. глубины́ 
мо́ря вимі́рювання (ви́мір) глибини́ мо́ря; 
и. землеме́рной це́пью вимі́рювання (ви́мір) 
землемір́ним ланцюго́м; и. му́тности ви-
мі́рювання (ви́мір) каламу́тності; и. на-
клоне́ния вимі́рювання (ви́мір) на́хилу 
(нахи́лення, похи́лення); и. содержа́ния 
со́ли вимі́рювання (ви́мір) вміс́ту со́лі; 
и. тече́ния вимі́рювання (ви́мір) течії́; 
и. то́чки росы́ вимі́рювання (ви́мір) то́чки 
роси́; и. щёлочности вимі́рювання (ви́мір) 
лу́жності; и. эхоло́том вимі́рювання (ви́мір) 
ехоло́том; интерферометри́ческое и. інтер-
ферометри́чне вимі́рювання (інтерфероме-
три́чний ви́мір); ма́ятниковое и. 
ма́ятникове вимі́рювання (ма́ятниковий 
ви́мір); радиометри́ческое и. радіомет-
ри́чне вимі́рювання (радіометри́чний 
ви́мір); рентгенометри́ческое и. рентге-
нометри́чне вимі́рювання (рентгеномет-
ри́чний ви́мір); сейсми́ческое и. сейсмі́чне 
вимі́рювання (сейсмі́чний ви́мір); сква́-
жинное и. свердлови́нне вимі́рювання 
(свердлови́нний ви́мір); то́чечное и. точ-
ко́ве́ вимі́рювання (точко́ви́й ви́мір); топо-
графи́ческое и. топографі́чне ви-
мі́рювання (топографі́чний ви́мір); элек-
трометри́ческое и. електрометри́чне ви-
мі́рювання (електрометри́чний ви́мір) 

измери́тель вимі́рник, -ка, вимі́рювач,  
-ча, т. -чем; и. прили́ва вимі́рник (ви-
мі́рювач) припли́ву; и. сопротивле́ния 
по́чвы вимі́рник (вимі́рювач) о́пору ґру́нту; 
и. тече́ния вимі́рник (вимі́рювач) течії́ 

измери́тельный вимі́рювальний; и-ная 
маши́на вимі́рювальна маши́на; и-ная 
тру́бка вимі́рювальна тру́бка; и-ное зазем-
ле́ние вимі́рювальне зазе́млення; и-ное 
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устро́йство вимі́рювальний при́стрій; 
и. гра́фик вимі́рювальний гра́фік; и. пре-
образова́тель вимі́рювальний пере-
тво́рювач; и. сосу́д вимі́рювальна по-
су́дина; и. шнур вимі́рювальний шнур; 
и. электро́д вимі́рювальний електро́д; 
ферромагни́тная и-ная систе́ма ферома-
гні́тна вимі́рювальна систе́ма; элек-
три́ческий и. прибо́р електри́чний ви-
мі́рювальний при́лад 

измеря́ть[ся] вимі́рювати[ся], -рюю,  
-рюєш, -рює[ться]; и. глубину́ вимі́рювати 
глибину́ 

и́зморозь па́морозь, -зі, т. -ззю, при́мо-
розь, -зі, т. -ззю, за́морозь, -зі, т. -ззю 

изнача́льный пе́рві́сний; и-ная ма́гма 
пе́рві́сна ма́гма 

изна́шиваемость зно́шуваність, -ності, 
т. -ністю 

изно́с знос, -су, зно́шення, спрацюва́ння; 
гидроабрази́вный и. гідроабрази́вний 
знос (гідроабрази́вне зно́шення, спрацю-
ва́ння) 

изоаббера́нты мн. ізоабера́нти, -тів 
изоа́зимут ізоа́зимут, -та 
изоалка́ны мн. ізоалка́ни, -нів 
изоамплиту́да ізоампліту́да, -ди 
изоанаба́за ізоанаба́за, -зи 
изоанома́ль ізоанома́ль, -лі, т. -ллю; 

гравитацио́нные и-ли гравітаці́йні ізо-
анома́лі; и-ли си́лы тя́жести ізоанома́лі 
си́ли ваги́ 

изоба́за ізоба́за, -зи 
изобази́ты мн. ізобази́ти, -тів 
изоба́ры мн. ізоба́ри, -ба́р; и. нор-

ма́льного давле́ния ізоба́ри норма́льного 
ти́ску; и. сре́днего давле́ния ізоба́ри се-
ре́днього ти́ску 

изобати́ческий ізобати́чний; и-кая 
ли́ния ізобати́чна лі́нія 

изоба́ты мн. ізоба́ти, -ба́т 
изобилатера́льный ізобілатера́льний 
изобиоцено́з ізобіоцено́з, -зу 
изображе́ние зобра́ження, (неоконч. д. – 

ещё) зобража́ння; и. опти́ческой ориен-
тиро́вки зобра́ження опти́чного орієнту-
ва́ння; и. релье́фа зобра́ження рельє́фу 

изобутано́л ізобутано́л, -лу 
изовале́нтный ізовале́нтний; и. изомо-

рфи́зм ізовале́нтний ізоморфі́зм 
изово́ли мн. ізово́лі, -во́ль 
изово́львы мн. ізово́льви, -во́льв 

изо́вский ізо́вський; и-кая сви́та 
ізо́вська сві́та 

изога́ла ізога́ла, -ли 
изога́лина ізога́ліна, -ни 
изогаме́та ізогаме́та, -ти 
изога́мия ізога́мія, -мії 
изога́ммный ізога́мний 
изога́ммы мн. ізога́ми, -га́м 
изоге́нный ізоге́нний 
изогеоте́рмы мн. ізогеоте́рми, -те́рм 
изогеотерми́ческий ізогеотермі́чний; 

и. про́филь ізогеотермі́чний про́філь;  
и-кая пове́рхность ізогеотермі́чна пове́рхня 

изогидри́ческий ізогідри́чний 
изогие́тный ізогіє́тний; и-ная ли́ния 

ізогіє́тна лі́нія 
изогие́ты мн. ізогіє́ти, -гіє́т 
изоги́псы мн. ізогі́пси, -гі́пс 
изоги́ра ізогі́ра, -ри 
изогло́сса ізогло́са, -си 
изо́гнуто-перегоро́дчатый зі́гнено-

перегоро́дчастий, зі́гнуто-перегоро́дчастий 
изо́гнуто-пласти́нчатый зі́гнено-

пласти́нчастий, зі́гнуто-пласти́нчастий 
изо́гнуто-сланцева́тый зі́гнено-сланцю-

ва́тий, зі́гнуто-сланцюва́тий; и.-с-тая текс-
ту́ра зі́гнено-сланцюва́та (зі́гнуто-слан-
цюва́та) тексту́ра 

изо́гнутый зі́гнений, зі́гнутий, ви́гнутий; 
и-тая втори́чная жи́лка зі́гнена (зі́гнута, 
ви́гнута) втори́нна жи́лка; и-тая ра́ковина 
зі́гнена (зі́гнута, ви́гнута) черепа́шка 
(му́шля, ско́йка); и-тая слои́стость (слое-
ва́тость) зі́гнена (зі́гнута, ви́гнута) шару-
ва́тість; и. агрега́т зі́гнений (зі́гнутий, 
ви́гнутий) агрега́т; и. бар зі́гнений 
(зі́гнутий, ви́гнутий) бар; и. вы́ход 
зі́гнений (зі́гнутий, ви́гнутий) ви́хід; 
и. клива́ж зі́гнений (зі́гнутий, ви́гнутий) 
кліва́ж; и. криста́лл зі́гнений (зіѓнутий, 
ви́гнутий) криста́л; и. пласт зі́гнений 
(зі́гнутий, ви́гнутий) пласт (зі́гнений 
[зі́гнутий, ви́гнутий] шар; и. сброс 
зі́гнений (зі́гнутий, ви́гнутий) скид 

изого́на ізого́на, -ни 
изогона́льный ізогона́льний; и-ная 

ли́ния ізогона́льна лі́нія 
изогони́зм ізогоні́зм, -му 
изогра́ды мн. ізогра́ди, -ра́д 
изогра́дный ізогра́дний; и-ная поро́да 

ізогра́дна поро́да; и. метаморфи́зм ізо-
гра́дний метаморфі́зм 
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изограми́ды мн. ізограмі́ди, -мід́ 
изодесми́ческий ізодесмі́чний; и. крис-

та́лл ізодесмі́чний криста́л 
изоде́фы мн. ізоде́фи, -де́ф 
изодиморфи́зм ізодиморфіз́м, -му 
изодинами́ческий ізодинамі́чний; и-кая 

ли́ния ізодинамі́чна лі́нія 
изодина́ма ізодина́ма, -ми 
изодо́нт ізодо́нт, -та 
изодо́нтный ізодо́нтний, рівнозу́бий, од-

наковозу́бий; и-ное озубле́ние ізодо́нтне 
озу́блення; и. замо́к ізодо́нтний (рівнозу́бий, 
однаковозу́бий) замо́к 

изокатаба́зы мн. ізокатаба́зи, -ба́з 
изоки́т ізокі́т, -ту 
изокла́з, изоклази́т ізокла́з, -зу, ізокла-

зи́т, -ту 
изокли́ны мн. ізоклі́ни, -лі́н 
изоклина́ль ізокліна́ль, -лі, т. -ллю 
изоклина́льный ізокліна́льний; и-ная 

антиклина́ль ізокліна́льна антикліна́ль; 
и-ная гряда́ ізокліна́льне па́смо; и-ная 
крива́я ізокліна́льна крива́; и-ная ли́ния 
ізокліна́льна лі́нія; и-ная скла́дка ізоклі-
на́льна скла́дка; и-ная скла́дчатость ізо-
кліна́льна складча́стість; и-ное залега́ние 
ізокліна́льне заляга́ння; и. вы́ступ ізоклі-
на́льний ви́ступ; и. гре́бень ізокліна́льний 
гре́бінь 

изолейци́н ізолейци́н, -ну 
изолинидино́идный ізолінідино́їдний; 

и. нуклеоко́нх ізолінідино́їдний нуклеоко́нх 
изоли́ния ізолі́нія, -нії; и. пьести́ческих 

колеба́ний ізолі́нія п'єсти́чних колива́нь 
изоли́рованный ізольо́ваний; и-ная 

ка́мера ізольо́вана ка́мера; и-ная скала́ 
ізольо́вана ске́ля; и-ная тре́щина ізо-
льо́вана трі́щина; и. ко́нус ізольо́ваний 
ко́нус; и. меа́ндр ізольо́ваний меа́ндр; 
и. пото́к ізольо́ваний поті́к; и. тип те́ки 
ізольо́ваний тип те́ки 

изоли́ровать[ся] ізолюва́ти[ся], -лю́ю,  
-лю́єш, -лю́є[ться] 

изоли́рующий ізолю́ючий, ізолю-
ва́льний; изоли́рующая ма́сса ізолю́юча 
(ізолюва́льна) ма́са; и. слой ізолю́ючий 
(ізолюва́льний) шар  

изоли́та ізолі́та, -ти 
изоля́тор ізоля́тор, -ра; акусти́ческий и. 

акусти́чний ізоля́тор 

изоляцио́нный ізоляці́йний; и. мате-
риа́л ізоляці́йний матеріа́л; и. фиброли́т 
ізоляці́йний фібролі́т 

изоля́ция ізоля́ція, -ції; и. тек ізоля́ція 
тек; экологи́ческая и. екологі́чна ізоля́ція 

изомагни́тный ізомагні́тний; и-ная 
ка́рта ізомагні́тна ка́рта (ма́па) 

изома́рты мн. ізома́рти, -ма́ртів 
изомези́ческий ізомези́чний; и-кие от-

ложе́ния ізомези́чні ві́дклади 
изомекактина́льный ізомекакти-

на́льний; и-ные клиногексати́ны ізоме-
кактина́льні кліногексати́ни; и. ортогек-
саки́н ізомекактина́льний ортогексакі́н 

изоме́р ізоме́р, -ру 
изомериза́ция ізомериза́ція, -ції 
изомери́зм ізомери́зм, -му 
изоме́рия ізоме́рія, -рії 
изоме́рный ізоме́рний; и-ная се́рия ізо-

мі́рна се́рія 
изометри́ческий ізометри́чний; и-кая сис-

те́ма ізометри́чна систе́ма; и-кая структу́ра 
ізометри́чна структу́ра; и-кая фа́за ізомет-
ри́чна фа́за; и-кая фо́рма ізометри́чна 
фо́рма; и. о́блик ізометри́чний о́брис 
(ви́гляд); и-кое те́ло ізометри́чне ті́ло 

изомиа́рный ізоміа́рний; и-ная дву-
ство́рка ізоміа́рна двосту́лка 

изомикрокли́н ізомікроклін́, -ну 
изоморфи́зм ізоморфі́зм, -му; бло́чный и. 

бло́ковий (бло́чний) ізоморфіз́м; гетеро-
вале́нтный и. гетеровале́нтний ізомор-
фі́зм; изовале́нтный и. ізовале́нтний ізо-
морфі́зм; индукцио́нный и. індукці́йний 
ізоморфі́зм; компенсацио́нный и. ком-
пенсаці́йний ізоморфі́зм; напра́вленный и. 
спрямо́ваний ізоморфі́зм; непреры́вный и. 
безпере́рвний ізоморфі́зм; несовер-
ше́нный и. недоскона́лий ізоморфі́зм; 
ограни́ченный и. обме́жений ізоморфі́зм; 
поля́рный и. поля́рний ізоморфі́зм; 
по́лный и. по́вний ізоморфіз́м; совер-
ше́нный и. доскона́лий ізоморфі́зм; цеп-
но́й и. ланцюго́вий ізоморфі́зм 

изомо́рфия ізомо́рфія, -фії 
изомо́рфный ізомо́рфний; и-ная ёмкость 

ізомо́рфна є́мність; и-ная при́месь ізо-
мо́рфна до́мішка; и-ная смесь ізомо́рфна 
су́міш; и-ное замеще́ние ізомо́рфне за-
мі́щення; и. компоне́нт ізомо́рфний компо-
не́нт; и. ряд ізомо́рфний ряд; и. соста́в  
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ізомо́рфний склад; и. элеме́нт ізомо́рфний 
елеме́нт 

изоо́м ізоо́м, -ма 
изоортокла́з ізоортокла́з, -зу 
изопахи́ты мн. ізопахі́ти, -тів 
изопи́ческий ізопі́чний; и-кая фа́ция 

ізопі́чна фа́ція; и-кие отложе́ния ізопіч́ні 
ві́дклади 

изопле́ты мн. ізопле́ти, -ле́т 
изопло́тность ізощі́льність, -ності, т.  

-ністю 
изопове́рхность ізопове́рхня, -ні 
изопо́ровый ізопо́ровий; и-вое расте́ние 

ізопо́рова росли́на 
изопо́ры мн. ізопо́ри, -по́р 
изопотенциа́льный ізопотенціа́льний; 

и-ная пове́рхность ізопотенціа́льна по-
ве́рхня 

изопрено́иды мн. ізопрено́їди, -дів 
изопье́за ізоп'є́за, -зи 
изопьести́ческий ізоп'єсти́чний; и-кая 

ли́ния ізоп'єсти́чна лі́нія; и-кая пове́рх-
ность ізоп'єсти́чна пове́рхня 

изопье́сты мн. ізоп'є́сти, -п'є́ст 
изореаге́нты мн. ізореаге́нти, -тів 
изореспле́нды мн. ізореспле́нди, -ле́нд 
изортокла́з ізортокла́з, -зу 
изосаниди́н ізосаніди́н, -ну 
изосейсми́ческий ізосейсмі́чний; и-кая 

ли́ния ізосейсмі́чна лі́нія; и-кая по-
ве́рхность ізосейсмі́чна пове́рхня 

изосе́йсмы мн. ізосе́йсми, -се́йсм 
изосе́йсты мн. ізосе́йсти, -се́йст 
изосия́ние ізося́йво, -ва 
изоскле́ры мн. ізоскле́ри, -ле́р 
изоспонди́льный ізоспонди́льний 
изоспо́ры мн. ізоспо́ри, -по́р 
изоспора́нгии мн. ізоспора́нгії, -гій 
изоспо́ровые сущ., мн. ізоспо́рові, -вих 
изостази́я ізостазія́, -зі́ї 
изостанни́н ізостані́н, -ну 
изостати́ческий ізостати́чний; и-кая 

гипо́теза ізостати́чна гіпо́теза; и-кая по-
ве́рхность ізостати́чна пове́рхня; и-кая 
реду́кция ізостати́чна реду́кція; и-кое 
выра́внивание ізостати́чне вирі́внювання; 
и-кое опуска́ние ізостати́чне опуска́ння; 
и-кое приспособле́ние ізостати́чне при-
стосува́ння; и-кое равнове́сие ізостати́чна 
рівнова́га; и-кое уравнове́шивание ізо-
стати́чне зрівнова́жування 

изостра́ты мн. ізостра́ти, -ра́т 

изострукту́рность ізострукту́рність, -ності, 
т. -ністю 

изострукту́рный ізострукту́рний; и. крис-
та́лл ізострукту́рний криста́л 

изосфи́гмы мн. ізосфі́гми, -фі́гм 
изота́хи мн. ізота́хи, -та́х 
изотекти́ческий ізотекти́чний 
изоте́рма ізоте́рма, -ми 
изотерма́льный ізотерма́льний; и. ме-

таморфи́зм ізотерма́льний метаморфі́зм 
изотерми́ческий ізотермі́чний; и-кая 

систе́ма ізотермі́чна систе́ма; и. проце́сс 
ізотермі́чний проце́с 

изотерми́чность ізотермі́чність, -ності, 
т. -ністю 

изотипи́ческий ізотипі́чний, ізоти́пний; 
и-кое выделе́ние ізотипі́чне (ізоти́пне) 
ви́ділення 

изотипи́я ізотипі́я, -пії́ 
изоти́пность ізоти́пність, -ності, т. -ністю 
изоти́пный ізоти́пний 
изотоми́ческий ізотомі́чний; и-кие ру́ки 

ізотомі́чні ру́ки 
изото́пия ізото́пія, -пії 
изото́пно-кислоро́дный ізото́пно-кисне́-

вий; и.-к. ме́тод ізото́пно-кисне́вий ме́тод 
изото́пно-углеро́дный ізото́пно-вуглеце́вий; 

и.-у. ме́тод ізото́пно-вуглеце́вий ме́тод 
изото́пный ізото́пний; и-ная геохроно-

ло́гия ізото́пна геохроноло́гія (ізото́пне 
геологі́чне літочи́слення); и-ная ста́дия 
ізото́пна ста́дія; и. во́зраст ізото́пний вік; 
и. геотермо́метр ізото́пний геотермо́метр; 
и. сдвиг ізото́пний зсув; и. соста́в ізо-
то́пний склад 

изото́пы мн. ізото́пи, -пів; и. радиоак-
ти́вных элеме́нтов ізото́пи радіоакти́вних 
елеме́нтів; и. стаби́льных элеме́нтов ізо-
то́пи стабі́льних елеме́нтів; радиоге́нные и. 
радіоге́нні ізото́пи 

изотраусмати́ческий ізотраусмати́чний 
изотропи́ческий ізотропі́чний 
изотропи́я ізотропі́я, -пі́ї 
изотро́пность ізотро́пність, -ності, т.  

-ністю 
изотро́пный ізотро́пний; и-ная поро́да 

ізотро́пна поро́да; и-ная среда́ ізотро́пне 
середо́вище; и-ное сече́ние ізотро́пний 
перері́з; и. я́рус ізотро́пний я́рус 

изофа́гия ізофа́гія, -гії 
изофациа́льный ізофаціа́льний 
изофе́ма ізофе́ма, -ми 
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изохе́ла ізохе́ла, -ли 
изохио́ны мн. ізохіо́ни, -хіо́н 
изохло́ры мн. ізохло́ри, -ло́р 
изохо́ры мн. ізохо́ри, -хо́р 
изохромати́ческий ізохромати́чний;  

и-кая полоса́ ізохромати́чна сму́га 
изохро́мы мн. ізохро́ми, -ро́м 
изохрони́зм ізохроні́зм, -му 
изохронность ізохронність, -ності, т.  

-ністю 
изохро́нный ізохро́нний; и-ная гомоп-

ла́зия ізохро́нна гомопла́зія; и-ная грани́ца 
ізохро́нна межа́; и-ная конверге́нция ізо-
хро́нна конверге́нція; и-ная пове́рхность 
ізохро́нна пове́рхня; и. параллели́зм ізо-
хро́нний паралелі́зм; и. у́ровень ізохро́нний 
рі́вень 

изохро́ны мн. ізохро́ни, -ро́н; от-
ражённые и. відби́ті ізохро́ни 

изоэлектри́ческий ізоелектри́чний 
изре́занный порі́заний; и. бе́рег по-

рі́заний бе́рег; и. гре́бень поріз́аний 
гре́бінь; и. релье́ф поріз́аний рельє́ф; 
и. холм поріз́аний горб (па́горб); и. хребе́т 
порі́заний хребе́т 

изумру́д смара́гд, -ду (вещество) и -да 
(отдельный кристалл); ме́дный и. мі́дний 
смара́гд; ни́келевый и. ні́келевий смара́гд 

изумру́дный смара́гдовий 
изыска́ние ро́звідка, -ки, д. и п. -дці, р. 

мн. -док, (неоконч. д.) розві́дування, 
по́шук, -ку; бурово́е и. бурова́ ро́звідка 
(бурови́й по́шук); геологи́ческое и. геоло-
гі́чна ро́звідка (геологі́чний по́шук); ги-
дрогеологи́ческое и. гідрогеологі́чна ро́з-
відка (гідрогеологі́чний по́шук); геофи-
зи́ческое и. геофізи́чна ро́звідка 

изыска́тель розві́дувач, -ча, т. -чем, 
(исследователь) дослі́дник, -ка; 
изыска́тельница розві́дувачка, -ки, д. и п. 
-чці, р. мн. -чок, дослі́дниця, -ці, т. -цею 

изыска́тельский, изыска́тельный роз-
ві́дувальний, пошуко́вий, (исследователь-
ский) дослі́дницький; и-кая экспеди́ция 
розві́дувальна (пошуко́ва) експеди́ція  

изы́скивать[ся], изыска́ть[ся] роз-
ві́дувати[ся], -дую, -дуєш, -дує[ться], роз-
ві́дати[ся], -даю, -даєш, -дає[ться] 

изю́мский ізю́мський; ни́жние и-кие 
слои́ ни́жні ізю́мські шари́  

изясла́вский ізясла́вський; и-кая сви́та 
ізясла́вська сві́та 

ийоли́т ійолі́т, -ту; канкрини́товый и. 
канкрині́товий ійолі́т; мелили́товый и. 
мелілі́товий ійолі́т; полевошпа́тный (по-
левошпа́товый) и. польовошпа́тний 
(польовошпа́товий) ійолі́т; псевдолей-
ци́товый и. псевдолейци́товий ійолі́т 

ийоли́т-мельтейги́т ійолі́т-мельтейгі́т, 
ійолі́ту-мельтейгі́ту 

ийоли́т-порфи́р ійолі́т-порфір́, ійолі́ту-
порфір́у 

и́квинский і́квинський; и́-кая сви́та 
і́квинська сві́та 

ике́льский іке́льський; и-кая сви́та 
іке́льська сві́та 

иконографи́ческий іконографі́чний;  
и-кое направле́ние іконографіч́ний 
на́прям (на́прямок) 

икоса́эдр ікоса́едр, -ра 
икоситетра́эдр ікоситетра́едр, -ра 
икоти́п ікоти́п, -пу 
икряно́й ікряни́й; и. ка́мень ікряни́й 

ка́мінь 
иксиоли́т іксіолі́т, -ту 
иксоли́т іксолі́т, -ту 
иксообра́зный іксоподі́бний; и. двой-

ни́к іксоподі́бний двійни́к 
иктидоза́вр іктидоза́вр, -ра 
икуноли́т ікунолі́т, -ту 
ил мул, -лу, наму́л, -лу; абисса́льный и. 

абіса́льний мул (наму́л); вулкани́ческий и. 
вулкані́чний мул (наму́л); вя́зкий и. в'яз-
ки́й (липки́й, глейки́й, глеюва́тий, грузь-
ки́й, гру́злий, драгли́стий) мул (наму́л); 
глаукони́товый и. глауконі́товий мул 
(наму́л); глобигери́новый и. глобіге-
ри́новий мул (наму́л); глубоково́дный и. 
глибоково́дний мул (наму́л); гнило́й и. 
гнили́й мул (наму́л); голубо́й и. блаки́тний 
(голуби́й) мул (наму́л); гру́бый и. гру́бий 
мул (наму́л); диато́мовый и. діато́мовий 
мул (наму́л); до́нный и. до́нний мул (на-
му́л); жи́дкий и. рідки́й мул (наму́л); зе-
лёный и. зеле́ний мул (наму́л); зооге́нный и. 
зооге́нний мул (наму́л); известко́вый и. 
вапня́ний мул (наму́л); континента́льный и. 
континента́льний мул (наму́л); ко-
ралли́новый и. коралі́новий мул (наму́л); 
кора́лловый и. кора́ловий мул (наму́л); 
кра́сный и. черво́ний мул (наму́л); 
ми́диевый и. мі́дієвий мул (наму́л); морс-
ко́й и. морськи́й мул (наму́л); орга-
ни́ческий и. органі́чний мул (наму́л); 
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отверде́вший и. стверді́лий (стве́рдлий, 
затверді́лий, затве́рдлий, стужа́вілий) мул 
(наму́л); парафи́новый и. парафі́новий 
мул (наму́л); плодоно́сный и. плодо-
но́сний (родю́чий) мул (наму́л); пло́тный и. 
щі́льний мул (наму́л); птеропо́довый и. 
птеропо́довий мул (наму́л); радиоля́-
риевый и. радіоля́рієвий мул (наму́л); 
си́ний и. си́ній мул (наму́л); терриге́нный и. 
териге́нний мул (наму́л); фазеоли́новый и. 
фазеолі́новий мул (наму́л); целлюло́зный и. 
целюло́зний мул (наму́л) 

илези́т ілези́т, -ту 
илеи́т ілеї́т, -ту 
иле́рдский іле́рдський; и. я́рус 

іле́рдський я́рус 
илери́т ілери́т, -ту 
илимаусси́т ілімауси́т, -ту 
и́листо-сугли́нистый му́листо-сугли́нний, 

му́листо-сугли́нистий, наму́листо-сугли́н-
ний, наму́листо-сугли́нистий; и́.-с-тая по́чва 
му́листо-сугли́нний (му́листо-сугли́нистий, 
наму́листо-сугли́нний, наму́листо-сугли́нис-
тий) ґрунт 

и́листый му́листий, мулки́й, наму́лис-
тий; и́-тая по́чва му́листий (мулки́й, на-
му́листий) ґрунт; и́-тая структу́ра 
му́листа (наму́листа) структу́ра; и́-тое дно 
му́листе (мулке́, наму́листе) дно; и́. грунт 
му́листий (мулки́й, наму́листий) ґрунт; 
и́. сугли́нок му́листий (мулки́й, на-
му́листий) сугли́нок; и́. торф му́листий 
(наму́листий) торф 

илла́м іла́м, -му 
илли́ний ілі́ній, -нію 
иллино́йский ілліно́йський; и-кое оле-

дене́ние ілліно́йське зледені́ння (заледе-
ні́ння) 

илли́т ілі́т, -ту 
иллювиа́льный ілювіа́льний; и. гори-

зо́нт ілювіа́льний горизо́нт 
иллю́вий ілю́вій, -вію 
илова́тый мулува́тий, мулкува́тий; и-тая 

структу́ра мулува́та (мулкува́та) структу́ра 
и́ловка му́лівка, -ки, д. и п. -вці, р. мн. -вок 
и́ловый му́ловий, наму́ловий; и́-вая во-

да́ му́лова вода́; и́-вая рапа́ му́лова (на-
му́лова) ропа́; и́-вая соль му́лова (на-
му́лова) сіль; и́-вая структу́ра му́лова 
(наму́лова) структу́ра 

илое́д мулої́д, -да, намулої́д, -да 
илори́т ілори́т, -ту 

илоя́дный мулої́дний; и-ные фо́рмы 
мулої́дні фо́рми 

илоя́ды мн. мулої́ди, -дів 
ильваи́т ільваї́т, -ту 
ильдефони́т ільдефоні́т, -ту 
ильземани́т ильземані́т, -ту 
ильи́нский іллі́нський; и-кая подсви́та 

іллі́нська підсві́та 
ильме́ни мн. ільме́ні, -ме́н 
ильмени́т ільмені́т, -ту 
ильмени́товый ільмені́товий; и. спессар-

ти́т ільмені́товий спесарти́т 
ильменорути́л ільменорути́л, -лу 
и́льменский і́льменський; и́-кие слои́ 

і́льменські шари́  
и́льмовые сущ., мн. і́льмові, -вих 
и́льницкий і́льницький; и́-кая сви́та 

і́льницька сві́та 
имагина́льный імагіна́льний; и. диск 

імагіна́льний диск 
има́го іма́го (нескл.) 
имандри́т імандри́т, -ту 
имани́т імані́т, -ту 
има́тровский іма́трівський; и. фу́нтик 

іма́трівський фу́нтик 
имбиби́ция імбібі́ція, -ції 
имбрика́тный імбрика́тний; и-ная 

кры́шечка імбрика́тна кри́шечка 
имбрикацио́нный імбрикаці́йний; и-ная 

структу́ра імбрикаці́йна структу́ра 
имерини́т імерині́т, -ту 
иминогру́ппа іміногру́па, -пи 
иммерсио́нный імерсі́йний; и-ная 

жи́дкость імерсі́йна рідина́; и-ная ли́нза 
імерсі́йна лі́нза; и-ная среда́ імерсі́йне 
середо́вище; и. ме́тод імерсі́йний ме́тод; 
и. объекти́в імерсі́йний об'єкти́в; и. сплав 
імерсі́йний сплав 

имме́рсия іме́рсія, -сії 
иммура́ция імура́ція, -ції 
импакти́т імпакти́т, -ту 
импа́ктный імпа́ктний; и-ная струк-

ту́ра імпа́ктна структу́ра; и-ное стекло́ 
імпа́ктне скло 

импа́ктовый імпа́ктовий; и. метамор-
фи́зм імпа́ктовий метаморфі́зм 

импеда́нс імпеда́нс, -су; и. акусти́че-
ского излуча́теля імпеда́нс акусти́чного 
випромі́нювача; акусти́ческий и. акус-
ти́чний імпеда́нс; волново́й электромаг-
ни́тный и. хвильови́й електромагні́тний 
імпеда́нс 
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импле́ковский імпле́ківський; и-кая 
сви́та імпле́ківська сві́та 

импликацио́нный імплікаці́йний; и-ная 
структу́ра імплікаці́йна структу́ра 

импрегнацио́нный імпрегнаці́йний; 
и. метаморфи́зм імпрегнаці́йний мета-
морфі́зм 

импрегна́ция імпрегна́ція, -ції, про-
со́чування; избира́тельная и. ви́бірна 
імпрегна́ція 

импрегни́рованный імпрегно́ваний;  
и-ная поро́да імпрегно́вана поро́да; и-ная 
руда́ імпрегно́вана руда́; и-ные отло-
же́ния імпрегно́вані від́клади 

импрессио́нный імпресі́йний; и-ная 
структу́ра імпресі́йна структу́ра 

импсони́т імпсоні́т, -ту 
и́мпульс і́мпульс, -су; бе́лый и́. бі́лий 

і́мпульс; взрывно́й и́. вибухо́вий і́мпульс; 
и́. Кла́удера і́мпульс Кла́удера; и́. нуле-
во́й фа́зы і́мпульс нульово́ї фа́зи; макси-
ма́льно заде́ржанный и́. максима́льно за-
три́маний і́мпульс; максима́льно фа́зовый и́. 
максима́льно фа́зовий і́мпульс; минима́льно 
заде́ржанный и́. мініма́льно затри́маний 
і́мпульс; минима́льно фа́зовый и́. міні-
ма́льно фа́зовий і́мпульс; сейсми́ческий и́. 
сейсмі́чний і́мпульс; эпурти́вный и́. епур-
ти́вний і́мпульс 

и́мпульсный і́мпульсний; и́-ная радиогео-
дези́ческая систе́ма і́мпульсна радіогеоде-
зи́чна систе́ма; и́-ное наруше́ние і́мпульсне 
пору́шення; и́. исто́чник і́мпульсне джере-
ло́; и́. нейтро́н-нейтро́нный карота́ж 
і́мпульсний нейтро́н-нейтро́нний карота́ж; 
и́. нейтро́н-нейтро́нный ме́тод і́мпульсний 
нейтро́н-нейтро́нний ме́тод; и́. нейтро́нный 
га́мма-карота́ж і́мпульсний нейтро́нний 
га́мма-карота́ж 

и́мя ім'я́, і́мені и ім'я́, т. і́менем и ім'я́м, 
мн. імена́, іме́н; манускри́птное и. манус-
кри́птне ім'я́ 

инадапта́ция інадапта́ція, -ції 
инадапти́вный інадапти́вний; и-ная ре-

ду́кция інадапти́вна реду́кція; и-ная спе-
циализа́ция інадапти́вна спеціаліза́ція;  
и-ная эволю́ция інадапти́вна еволю́ція;  
и-ное строе́ние інадапти́вна будо́ва;  
и-ные ти́пы інадапти́вні ти́пи; и. таксо́н 
інадапти́вний таксо́н 

инвариа́нтный інваріа́нтний; и-ная сис-
те́ма інваріа́нтна систе́ма 

инверни́т інверні́т, -ту 
инверсио́нный інверсі́йний; и-ная ось 

інверсі́йна вісь; и. перехо́д інверсі́йний 
перехі́д 

инве́рсия інве́рсія, -сії; акти́вная и. ак-
ти́вна інве́рсія; бло́чная и. бло́кова 
(бло́чна) інве́рсія; внутрико́ровая и. вну-
трішньоко́рова інве́рсія; втори́чная и. 
втори́нна інве́рсія; глуби́нная и. глиби́нна 
інве́рсія; и. геотектони́ческих усло́вий 
інве́рсія геотектоні́чних умо́в; и. зубо́в 
(у раковин) інве́рсія зубі́в; и. реки́ інве́рсія 
рі́чки (ріки́); и. релье́фа інве́рсія рельє́фу; 
и. скоросте́й інве́рсія шви́дкостей; 
ме́дленная и. пові́льна інве́рсія; ме́стная и. 
місце́ва інве́рсія; о́бщая и. зага́льна ін-
ве́рсія; части́чная и. частко́ва (непо́вна) 
інве́рсія 

инве́рсный інве́рсний; и. фильтр ін-
ве́рсний фільтр 

инволю́тный інволю́тний; и-ная 
ра́ковина інволю́тна черепа́шка (му́шля, 
ско́йка); и-ная фо́рма інволю́тна фо́рма 

инволю́ция інволю́ція, -ції 
ингени́т інгені́т, -ту 
ингиби́тор інгібі́тор, -ра 
ингредие́нт інгредіє́нт, -та; второсте-

пе́нный и. другоря́дний інгредіє́нт; и-ты 
у́гля́ інгредіє́нти ву́гі́лля; полоса́тый и. 
смуга́стий інгредіє́нт 

ингресси́вный інгреси́вний; и-ное зале-
га́ние інгреси́вне заляга́ння 

ингре́ссия інгре́сія, -сії 
ингуле́цкий інгуле́цький; и-кая се́рия 

інгуле́цька се́рія; и-кие слои́ інгуле́цькі 
шари́  

ингули́т інгулі́т, -ту 
ингу́ло-ингуле́цкий інгу́ло-інгуле́цький; 

и.-и-кая гне́йсовая се́рия інгу́ло-
інгуле́цька гне́йсова се́рія 

инда́н інда́н, -ну 
и́ндекс і́ндекс, -су; геомагни́тный и́. гео-

магні́тний і́ндекс; и́. вя́зкости і́ндекс 
в'я́зкості; и́. гра́ней криста́ллов і́ндекс 
гра́ней криста́лів; и́. преломле́ния і́ндекс 
зало́млення; и́. продукти́вности і́ндекс 
продукти́вності; и́. раствори́мости і́ндекс 
розчи́нності; и́. ря́би і́ндекс бри́жів (бриж); 
и́. си́мвола і́ндекс си́мволу; и́. сумма́рного 
излуче́ния і́ндекс сума́рного випро-
мі́нювання; рациона́льный и́. раціона́льний 
і́ндекс; цветно́й и́. кольоро́вий і́ндекс; 
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цветово́й и́. ко́лірний і́ндекс; щёлочнои-
звестко́вый и́. лужновапня́ний і́ндекс 

индекса́ция індекса́ція, -ції; и. не́фти 
індекса́ція на́фти 

и́ндекс-минера́л і́ндекс-мінера́л, -лу 
индербори́т індербори́т, -ту 
индери́т індери́т, -ту 
индиали́т індіалі́т, -ту 
индианаи́т індіанаї́т, -ту 
индиани́т індіані́т, -ту 
индивидуа́льный індивідуа́льний; и-ная 

вариа́ция індивідуа́льна варіа́ція; и-ная 
изме́нчивость індівідуа́льна мінли́вість;  
и-ная фенотипи́ческая адапта́ция індиві-
дуа́льна фенотипо́ва адапта́ція; и-ное раз-
ви́тие індивідуа́льний ро́звиток; и-ные 
затра́ты індивідуа́льні ви́трати; и-ные 
корреля́ции індивідуа́льні кореля́ції 

индигири́т індигіри́т, -ту 
инди́го інди́го (нескл.); ме́дное и. мі́дне 

інди́го 
индиголи́т індиголі́т, -ту 
инди́го-си́ний інди́го-си́ній; и.-с. тур-

мали́н інди́го-си́ній турмалі́н 
и́ндий і́ндій, -дію; металли́ческий и. 

металі́чний і́ндій 
инди́йский індій́ський; И-кая плат-

фо́рма Індій́ська платфо́рма; и. ага́т ін-
ді́йський ага́т 

индика́тор індика́тор, -ра; автома-
ти́ческий и. автомати́чний індика́тор; 
беспла́менный и. безполумене́вий інди-
ка́тор; геохими́ческий и. геохімі́чний 
індика́тор; и. га́за індика́тор га́зу;  
и. го́рного ко́мпаса індика́тор гірни́чого 
ко́мпаса; и. грунтовы́х вод індика́тор 
ґрунтови́х вод; и. корреля́ции індика́тор 
кореля́ції; каталити́ческий и. каталі-
ти́чний індика́тор; стре́лочный и. стріл-
кови́й індика́тор 

индика́тор-минера́л індика́тор-мінера́л, -лу 
индика́торный індика́торний; и. пласт 

індика́торний пласт (індика́торний шар); 
и. показа́тель індика́торний показни́к; 
и. элеме́нт індика́торний елеме́нт 

индикатри́са індикатри́са, -си; опти́че-
ская и. опти́чна індикатри́са 

индика́ция індика́ція, -ції 
индиколи́т індиколі́т, -ту 
инди́т інди́т, -ту 
индиффере́нтность індифере́нтність,  

-ності, т. -ністю 

индиффере́нтный індифере́нтний; и-ный 
окси́д індифере́нтний окси́д; и-ная те́рма 
індифере́нтна те́рма; и. газ індифере́нтний 
газ 

и́ндо-атланти́ческий і́ндо-атланти́чний; 
И́.-А. сегме́нт І́ндо-Атланти́чний сегме́нт 

индо́льский індо́льський; и-кая сви́та 
індо́льська сві́та 

индошини́т індошині́т, -ту 
индрикоте́риевый індрикоте́рієвий;  

и-вая сви́та індрикоте́рієва сві́та; и-вые 
слои́ індрикоте́рієві шари́  

индрикоте́рий індрикоте́рій, -рію 
и́ндский і́ндський; и́. я́рус і́ндський я́рус 
индукти́вный індукти́вний; и-ное 

влия́ние індукти́вний вплив; и. грави-
ме́тр індукти́вний гравіме́тр; и. магне-
ти́зм індукти́вний магнети́зм; и. ме́тод 
электроразве́дки індукти́вний ме́тод елек-
троро́звідки; подзе́мный и. ме́тод 
підзе́мний індукти́вний ме́тод 

инду́ктор інду́ктор, -ра; земно́й и. зем-
ни́й інду́ктор; магни́тный и. магні́тний 
інду́ктор 

индукцио́нный індукці́йний; дипо́льное 
и-ное профили́рование дипо́льне індук-
ці́йне профілюва́ння; и-ная грань індук-
ці́йна грань; и-ное ребро́ індукці́йне реб-
ро́; и. изоморфи́зм індукці́йний ізомор-
фі́зм; и. инклина́тор індукці́йний інклі-
на́тор; и. инклино́метр індукці́йний ін-
кліно́метр; и. карота́ж індукці́йний каро-
та́ж; и. магнито́метр індукці́йний магні-
то́метр; и. преобразова́тель індукці́йний 
перетво́рювач; электродинами́ческий и. 
сейсмо́граф електродинамі́чний індук-
ці́йний сейсмо́граф 

инду́кция інду́кція, -ції; адеква́тная па-
ралле́льная и. адеква́тна парале́льна ін-
ду́кція; адеква́тная сомати́ческая и. адек-
ва́тна сомати́чна інду́кція; взаи́мная и. 
взає́мна інду́кція; динами́ческая и. дина-
мі́чна інду́кція; магни́тная и. магні́тна 
інду́кція; свобо́дная я́дерная и. ві́льна 
я́дерна інду́кція; электри́ческая и. елек-
три́чна інду́кція; электромагни́тная и. 
електромагні́тна інду́кція; электромет-
ри́ческая и. електрометри́чна інду́кція; 
электростати́ческая и. електростати́чна 
інду́кція 
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инду́стри́я інду́стрія, -рії; га́лечниковая и. 
га́лечникова інду́стрія; ка́фская и. ка́фська 
інду́стрія; костяна́я и. кісткова́ інду́стрія 

индуци́рованный індуко́ваний; и-ное 
намагни́чивание індуко́ване намагні́чен-
ня; и-ная поляриза́ция індуко́вана поля-
риза́ція; и-ное оледене́ние індуко́ване 
зледені́ння (заледенін́ня) 

инези́т інези́т, -ту 
и́ней і́ній, і́нею 
инертини́т інертині́т, -ту 
инерти́т інерти́т, -ту 
ине́ртный іне́ртний; и-ная ма́сса 

іне́ртна ма́са; и-ная поро́да іне́ртна по-
ро́да; и-ная при́месь іне́ртна до́мішка; 
и. газ іне́ртний газ; и. заполни́тель 
іне́ртний запо́внювач; и. компоне́нт 
іне́ртний компоне́нт 

инерциа́льный інерціа́льний; и-ная сис-
те́ма інерціа́льна систе́ма 

ине́рция іне́рція, -ції; и. разви́тия 
іне́рція ро́звитку; магни́тная и. магні́тна 
іне́рція; теплова́я и. теплова́ іне́рція 

инже́ктор інже́ктор, -ра 
инжекцио́нный інжекці́йний 
инже́кция інже́кція, -ції 
инжене́р-гео́лог інжене́р-гео́лог, інже-

не́ра-гео́лога 
инжене́рно-геологи́ческий інжене́рно-

геологі́чний; и.-г-кая ка́рта інжене́рно-
геологі́чна ка́рта (ма́па); и.-г-кая класси-
фика́ция інжене́рно-геологі́чна класифі-
ка́ція; и.-г-кая разве́дка інжене́рно-
геологі́чне розві́дування (інжене́рно-
геологі́чна ро́звідка); и.-г-кая сква́жина 
інжене́рно-геологі́чна свердлови́на; и.-г-кая 
съёмка інжене́рно-геологі́чне зніма́ння (ін-
жене́рно-геологі́чна зйо́мка); и.-г-кие про-
це́ссы інжене́рно-геологі́чні проце́си; и.-г. 
ко́мплекс інжене́рно-геологі́чний ко́мп-
лекс; и.-г-кое райони́рование інжене́рно-
геологі́чне районува́ння; и.-г-кое явле́ние 
інжене́рно-геологіч́не я́вище 

инжене́рный інжене́рний; и-ная геоло́гия 
інжене́рна геоло́гія; и-ная геоморфоло́гия 
інжене́рна геоморфоло́гія; и-ная эколо́гия 
інжене́рна еколо́гія; карье́рная и-ная гео-
ло́гия кар'є́рна інжене́рна геоло́гія 

иниои́т ініоі́т, -ту 
инициа́льный ініціа́льний; и. вулка-

ни́зм ініціа́льний вулкані́зм; и. эта́п неф-
тегазообразова́ния ініціа́льний ета́п наф-
тогазоутво́рення 

иниции́рующий ініціюва́льний; и-щие 
взры́вчатые вещества́ (ВВ) ініціюва́льні 
вибухо́ві речови́ни (ВР) 

инквилиани́зм інквіліані́зм, -му 
инкерма́н інкерма́н, -ну 
инкерма́нский інкерма́нський; и. век 

інкерма́нський вік; и. я́рус інкерма́нський 
я́рус 

инклина́тор інкліна́тор, -ра; индук-
цио́нный и. індукці́йний інкліна́тор; 
стре́лочный и. стрі́лковий інкліна́тор 

инклино́метр інкліно́метр, -ра; гипро-
скопи́ческий и. гіпроскопі́чний інклі-
но́метр; индукцио́нный и. індукці́йний 
інкліно́метр; стре́лочный и. стрілкови́й 
інкліно́метр 

инклиноме́трия інкліноме́трія, -рії 
инклю́зия інклю́зія, -зії 
инконгруэ́нтный інконгруе́нтний; и-ная 

скла́дчатость інконгруе́нтна складча́стість; 
и-ное плавле́ние інконгруе́нтне пла́влення; 
и. распла́в інконгруе́нтний ро́зплав 

инконгруэ́нция інконгруе́нція, -ції 
инкорпора́ция інкорпора́ція, -ції 
инкре́ция інкре́ція, -ції 
инкрустацио́нный інкрустаці́йний;  

и-ная структу́ра інкрустаці́йна структу́ра 
инкруста́ция інкруста́ція, -ції; и. мине-

ра́лов інкруста́ція мінера́лів 
инкрусти́рование інкрустува́ння 
инкрусти́рованный інкрусто́ваний 
инкрусти́рующий інкрустува́льний;  

и-щая фо́рма інкрустува́льна фо́рма;  
и. ко́мплекс інкрустува́льний ко́мплекс 

инкру́сты мн. інкру́сти, -ру́ст 
иннели́т інелі́т, -ту 
иннинмори́т інінмори́т, -ту 
инновацио́нный інноваці́йний; и-ное 

природопо́льзование інноваці́йне приро-
докористува́ння 

иноро́дный чужорі́дний; и-ная ма́гма 
чужорі́дна ма́гма 

иносилика́ты мн. іносиліка́ти, -тів 
иностранце́вия іностранце́вія, -вії 
иноцера́м іноцера́м, -му 
иноцера́мовый іноцера́мовий; и. я́рус 

іноцера́мовий я́рус 
инсекве́нтный інсекве́нтний; и-ная до-

ли́на інсекве́нтна доли́на; и-ная река́ ін-
секве́нтна рі́чка (ріка́); и-ная сеть інсек-
ве́нтна мере́жа; и. дрена́ж інсекве́нтний 
дрена́ж; и. о́ползень інсекве́нтний зсув 
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инсери́йный інсері́йний; и-ная плас-
ти́нка інсері́йна пласти́нка 

инсизваи́т інсизваї́т, -ту 
инсоляцио́нный інсоляці́йний; и-ное 

выве́тривание інсоляці́йне вивіт́рювання 
(зві́трювання) 

инсоля́ция інсоля́ція, -ції 
инспе́кция інспе́кція, -ції; горнотех-

ни́ческая и. гірничотехні́чна інспе́кція 
инстрати́вный інстрати́вний; и. аллю́вий 

інстрати́вний алю́вій 
инструме́нт інструме́нт, -ту (совокуп-

ность предметов) и -та (отдельный пред-
мет); бури́льный и. бури́льний інстру-
ме́нт; бурово́й и. бурови́й інструме́нт; 
лови́льный и. лови́льний інструме́нт; 
маркше́йдерский и. маркше́йдерський 
інструме́нт 

инструмента́льный інструмента́льний; 
и-ная съёмка інструмента́льне зніма́ння 
(інструмента́льна зйо́мка) 

инсубри́йский інсубрі́йський; и-кая 
фа́за скла́дчатости інсубрі́йська фа́за 
складча́стості 

интазухи́ды мн. інтазухі́ди, -хі́д 
инта́лия інта́лія, -лії 
интегра́льный інтегра́льний; и-ная 

крива́я інтегра́льна крива́; и-ная схе́ма 
інтегра́льна схе́ма; и. дискримина́тор 
інтегра́льний дискриміна́тор; и. спо́соб 
інтегра́льний спо́сіб 

интегра́та інтегра́та, -ти 
интегра́тор інтегра́тор, -ра; гидрав-

ли́ческий и. гідравлі́чний інтегра́тор 
интеграцио́нный інтеграці́йний; и. сто́-

лик інтеграці́йний сто́лик 
интегра́ция інтегра́ція, -ції 
интегри́рование інтегрува́ння; и. гра-

дие́нтов інтегрува́ння градіє́нтів 
интегри́рующий інтегру́ючий, інтегру-

ва́льний; и. контро́ль інтегру́ючий (інтег-
рува́льний) контро́ль 

интегуме́нт інтегуме́нт, -ту 
интенси́вность інтенси́вність, -ності, т. 

-ністю; и. водообме́на інтенси́вність во-
доо́бміну; и. излуче́ния інтенси́вність 
випромі́нювання; и. отка́зов інтенси́вність 
відмо́в (відмо́влень); и. трещинова́тости 
інтенси́вність тріщинува́тості 

интенси́вный інтенси́вний; и-ная 
о́бласть інтенси́вна о́бласть; и-ная эро́зия 
інтенси́вна еро́зія 

интенсифика́ция інтенсифіка́ція, -ції; 
и. фу́нкций інтенсифика́ція фу́нкцій 

интенстина́льный інтенстина́льний;  
и-ная о́бласть інтенстина́льна о́бласть 

интеракти́в інтеракти́в, -ву 
интеракти́вный інтеракти́вний; и. ре-

жи́м інтеракти́вний режи́м 
интерамбулякра́льний інтерамбуляк-

ра́льний 
интерамбуля́кры мн. інтерамбуля́кри, -рів 
интераре́а, интераре́я інтераре́а, -ре́і, 

інтераре́я, -ре́ї; ло́жная и. неспра́вжня 
інтераре́а (інтераре́я) 

интербаза́льный інтербаза́льний; и-ная 
табли́чка інтербаза́льна табли́чка 

интербиогоризо́нт інтербіогоризо́нт, -ту 
интербиогоризо́нт-зо́на інтербіогори-

зо́нт-зо́на, інтербіогоризо́нту-зо́ни 
интербори́т інтербори́т, -ту 
интербрахиа́льный інтербрахіа́льний; 

и-ная пласти́нка інтербрахіа́льна плас-
ти́нка 

интерва́л інтерва́л, -лу; биостратигра-
фи́ческий и. біостратиграфі́чний інтерва́л; 
гие́тный и. гіє́тний інтерва́л; дове-
ри́тельный и. дові́рчий інтерва́л; и. дис-
кретиза́ции інтерва́л дискретиза́ціі; ква-
зиплатфо́рменный и. квазіплатфо́рмний 
інтерва́л; липа́льский и. ліпа́льський ін-
терва́л; стратиграфи́ческий и. страти-
графі́чний інтерва́л; эпархе́йский и. епар-
хе́йський інтерва́л 

интерваллю́м інтервалю́м, -му 
интерва́льный інтерва́льний; и-ная 

ско́рость інтерва́льна шви́дкість; и-ное 
вре́мя інтерва́льний час; и-ное про-
стра́нство інтерва́льний про́стір; и. каро-
та́ж інтерва́льний карота́ж; и. коэффи-
цие́нт інтерва́льний коефіціє́нт 

интергляциа́л інтергляціа́л, -лу, між-
льодовикі́в'я 

интергляциа́льный інтергляціа́льний, 
міжльодовико́вий 

интерграда́ция інтерграда́ція, -ції 
интергрануля́рный інтергрануля́рний;  

и-ная приспособля́емость інтергрануля́р-
на пристосо́вність (пристосо́вуваність);  
и-ная структу́ра інтергрануля́рна структу́ра 

интердистиха́льный інтердистиха́ль-
ний; и-ная табли́чка інтердистиха́льна 
табли́чка 

интерзо́на інтерзо́на, -ни 
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интериве́нт інтеріве́нт, -ту 
интеркалля́рный інтеркаля́рний; и-ная 

глазна́я пласти́нка інтеркаля́рна о́чна 
пласти́нка; и. верши́нный щито́к інтер-
каля́рний верши́нний щито́к 

интеркалля́ция інтеркаля́ція, -ції; и. рёбер 
інтеркаля́ція ре́бер 

интеркапсуля́рный інтеркапсуля́рний 
интеркре́ция інтеркре́ція, -ції 
интерку́мулюсный інтерку́мулюсний; 

и. распла́в інтерку́мулюсний ро́зплав 
интерламина́рный інтерламіна́рний 
интерля́мика інтерля́міка, -ки, д. и п.  

-міці 
интермаргина́льный інтермаргіна́ль-

ний; и. шов інтермаргіна́льний шов 
интермедиа́льный інтермедіа́льний 
интермитте́нция інтерміте́нція, -ції 
интермитти́рующий інтерміту́ючий 
интерна́льный інтерна́льний; и-ная  

вода́ інтерна́льна вода́ 
интерна́ция інтерна́ція, -ції 
интерни́ды мн. інтерні́ди, -ні́д 
интернода́льный інтернода́льний; и-ная 

пласти́нка інтернода́льна пласти́нка 
интерномаргина́льный інтерномаргі-

на́льний 
интерпликати́вный інтерплікати́вний 
интерполяцио́нный інтерполяці́йний; 

и-ная фо́рмула інтерполяці́йна фо́рмула 
интерполя́ция інтерполя́ція, -ції 
интерпретацио́нный інтерпретаці́йний; 

и. про́филь інтерпретаці́йний про́філь 
интерпрета́ция інтерпрета́ція, -ції; гео-

логи́ческая и. геологі́чна інтерпрета́ція; 
дифференциа́льная и. диференціа́льна 
інтерпрета́ція; ка́чественная и. я́кісна 
інтерпрета́ція; коли́чественная и. 
кі́лькісна інтерпрета́ція; сравни́тельная и. 
порівня́льна інтерпрета́ція 

интеррадиа́льный інтеррадіа́льний;  
и-ная пласти́нка інтеррадіа́льна пласти́нка; 
и-ная табли́чка інтеррадіа́льна табли́чка 

интерра́диум інтерра́діум, -му 
интерсепта́льный інтерсепта́льний;  

и-ная по́лость інтерсепта́льна порожни́на; 
и-ная структу́ра інтерсепта́льна структу-
ра; и-ная щель інтерсепта́льна щіли́на; 
и. аппара́т інтерсепта́льний апара́т; 
и. промежу́ток інтерсепта́льний про-
мі́жок; и. скеле́т інтерсепта́льний скеле́т 

интерсе́птум інтерсе́птум, -му 

интерсерта́льный інтерсерта́льний; и-ная 
структу́ра інтерсерта́льна структу́ра 

интерспецифи́ческий інтерспеци-
фі́чний; и-кая эволю́ция інтерспецифі́чна 
еволю́ція 

интерстадиа́л інтерстадіа́л, -лу; и. Шерум-
хе́де інтерстадіа́л Шерумхе́де; мазу́рский и. 
мазу́рський інтерстадіа́л; моло́чно-ше́кс-
нинский и. моло́чно-ше́кснінський інтер-
стадіа́л 

интерстициа́льный інтерстиціа́льний 
интерстицио́нный інстерстиці́йний;  

и-ная вода́ інтерстиці́йна вода́; и. лёд 
інтерстиці́йний лід 

интерсти́ция інтерсти́ція, -ції 
интерстро́фа інтерстро́фа, -фи 
интерсфе́ра інтерсфе́ра, -ри 
интерта́була інтерта́була, -ли 
интерта́булум інтерта́булум, -му 
интертениа́льный інтертеніа́льний; 

и. промежу́ток інтертеніа́льний промі́жок 
интерте́ниум інтерте́ніум, -му 
интертентакуля́рный інтертентаку-

ля́рний; и-ное почкова́ние інтертентаку-
ля́рне брунькува́ння 

интерфе́йс інтерфе́йс, -су 
интерференцио́нный інтерференці́йний; 

анома́льная (аномали́йная) и-ная 
окра́ска анома́льне (аномалі́йне) інтерфе-
ренці́йне заба́рвлення (анома́льний [ано-
малій́ний] інтерференці́йний ко́лір); дву-
хо́сная и-ная фигу́ра двовіс́на (двохосьо-
ва́) інтерференці́йна фігу́ра; и-ная волна́ 
інтерференці́йна хви́ля; и-ная окра́ска 
криста́лла інтерференці́йне заба́рвлення 
криста́ла; и-ная полоса́ інтерференці́йна 
сму́га; и-ная фигу́ра інтерференці́йна 
фігу́ра 

интерфере́нция інтерфере́нція, -ції; 
и. упру́гих волн інтерфере́нція пру́жни́х 
хвиль 

интерферо́метр інтерферо́метр, -ра; 
ква́нтовый и. ква́нтовий інтерферо́метр; 
сверхпроводя́щий и. надпровідни́й інтер-
феро́метр 

интерферометри́ческий інтерферометри́ч-
ний; и-кое измере́ние інтерферометри́чне 
вимі́рювання (інтерферометри́чний ви́мір) 

инти́на інти́на, -ни 
интравулкани́ческий інтравулкані́чний 
интрагеоантиклина́ль інтрагеоантиклі-

на́ль, -лі, т. -ллю 
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интрагеосинклина́ль інтрагеосинклі-
на́ль, -лі, т. -ллю 

интрагрануля́рный інтрагрануля́рний 
интразо́на інтразо́на, -ни 
интракапсюля́рный інтракапсуля́рний; 

и-ная протопла́зма інтракапсуля́рна про-
топла́зма 

интракла́сты мн. інтракла́сти, -тів 
интрамагмати́ческий інтрамагма-

ти́чний; и-кая да́йка інтрамагмати́чна 
да́йка; и-кое месторожде́ние інтрамагма-
ти́чне родо́вище 

интрамикри́т інтрамікри́т, -ту 
интрамикрузи́т інтрамікрузи́т, -ту 
интрамура́льный інтрамура́льний; и-ное 

почкова́ние інтрамура́льне брунькува́ння 
интраплювиа́льный інтраплювіа́льний 
интрасепта́льный інтрасепта́льний 
интраспаруди́т інтраспаруди́т, -ту 
интрателлури́ческий інтрателури́чний; 

и-кая фа́за кристаллиза́ции інтрателу-
ри́чна фа́за кристаліза́ції; и. вкра́пленник 
інтрателури́чний вкра́пленик; и. фенокрис-
та́лл інтрателури́чний фенокриста́л; и-кое 
вкрапле́ние інтрателури́чне вкра́плення 

интраформацио́нный інтраформа-
ці́йний; и-ная бре́кчия інтраформаці́йна 
бре́кчія; и. конгломера́т інтраформа-
ці́йний конгломера́т 

интри́т інтри́т, -ту 
интруди́рование інтрудува́ння 
интруди́рованный інтрудо́ваний; и-ная 

форма́ция інтрудо́вана форма́ція 
интруди́ровать[ся] інтрудува́ти[ся],  

-ду́є[ться] 
интруди́рующий інтрудува́льний 
интрузи́в інтрузи́в, -ву; воронкови́дный 

(воронкообра́зный) и. воронкоподі́бний 
інтрузи́в; клинообра́зный и. клинопо-
ді́бний інтрузи́в; перви́чный и. пер-
ви́нний інтрузи́в; цилиндри́ческий и. 
циліндри́чний інтрузи́в 

интрузи́вно-анатекти́ческий інтру-
зи́вно-анатекти́чний; и.-а. гранито́ид ін-
трузи́вно-анатекти́чний граніто́їд 

интрузи́вно-реоморфи́чный інтру-
зи́вно-реоморфі́чний; и.-р. гранито́ид 
інтрузи́вно-реоморфіч́ний граніто́їд 

интрузи́вный інтрузи́вний; ареа́льное 
и-ное те́ло ареа́льне інтрузи́вне ті́ло;  
и-ная бре́кчия інтрузи́вна бре́кчія; и-ная 
дифференциа́ция інтрузи́вна диферен-

ціа́ція; и-ная жи́ла інтрузи́вна жи́ла;  
и-ная за́лежь інтрузи́вний по́клад; и-ная 
ма́гма інтрузи́вна ма́гма; и-ная ма́сса 
інтрузи́вна ма́са; и-ная поро́да інтрузи́вна 
поро́да; и-ная текто́ника інтрузи́вна тек-
то́ніка; и-ная форма́ция інтрузи́вна фор-
ма́ція; и-ное те́ло інтрузи́вне ті́ло; и-ные 
шли́ры інтрузи́вні шлі́ри; и. ко́мплекс 
інтрузи́вний ко́мплекс; и. кони́ческий слой 
інтрузи́вний коні́чний шар; и. масси́в інтру-
зи́вний маси́в; и. пласт інтрузи́вний пласт 
(інтрузи́вний шар); и. покро́в інтрузи́вний 
по́крив; и. по́яс інтрузи́вний по́яс; и. шток 
інтрузи́вний шток; межформацио́нное  
и-ное те́ло міжформаці́йне інтрузи́вне ті́ло 

интру́зия інтру́зія, -зії; альгома́нская и. 
альгома́нська інтру́зія; воронкови́дная 
(воронкообра́зная) и. воронкоподі́бна 
інтру́зія; вы́тянутая и. ви́довжена ін-
тру́зія; гипабисса́льная и. гіпабіса́льна 
інтру́зія; глуби́нная вулкани́ческая и. 
глиби́нна вулкані́чна інтру́зія; дискон-
фо́рмная и. дисконфо́рмна інтру́зія; дис-
корда́нтная и. дискорда́нтна інтру́зія; 
дифференци́рованная и. диференці-
йо́вана інтру́зія; и. платфо́рмы інтру́зія 
платфо́рми; и. скла́дчатой зо́ны інтру́зія 
складча́стої зо́ни; кони́ческая и. коні́чна 
інтру́зія; конкорда́нтная и. конкорда́нтна 
інтру́зія; конфо́рмная и. конфо́рмна ін-
тру́зія; куполови́дная (куполообра́зная) и. 
банеподі́бна (куполоподіб́на) інтру́зія; 
линзови́дная (линзообра́зная) и. лінзо-
поді́бна інтру́зія; ма́лая и. мала́ інтру́зія; 
многокра́тная и. багаторазо́ва (багато-
кра́тна) інтру́зія; напра́вленная и. спря-
мо́вана інтру́зія; непра́вильная и. не-
пра́вильна інтру́зія; несогла́сная и. не-
згі́дна інтру́зія; основна́я и. основна́ ін-
тру́зія; перви́чно-паракристалли́ческая и. 
перви́нно-паракристалі́чна інтру́зія; пер-
ви́чно-прокристалли́ческая и. перви́нно-
прокристалі́чна інтру́зія; пластова́я и. 
пластова́ (шарова́) інтру́зія; плуто-
ни́ческая и. плутоні́чна інтру́зія; по-
бо́чная и. побі́чна інтру́зія; повто́рная и. 
повто́рна інтру́зія; прони́зывающая и. 
прони́злива інтру́зія; самостоя́тельная и. 
самості́йна інтру́зія; секу́щая и. січна́ 
інтру́зія; сло́жная и. складна́ інтру́зія; 
слои́стая и. шарува́та інтру́зія; согла́сная 
(согла́сно залега́ющая) и. згід́на (згі́дно 
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зале́гла) інтру́зія; штокообра́зная 
сто́лбчатая и. штокоподі́бна стовпча́ста 
(стовпча́та) інтру́зія 

инунда́ты мн. інунда́ти, -тів 
инфа́уна інфа́уна, -ни 
инфильтра́т інфільтра́т, -ту 
инфильтрацио́нно-анатекти́ческий ін-

фільтраці́йно-анатекти́чний; и.-а-кая гра-
нитиза́ция інфільтраці́йно-анатекти́чна 
гранітиза́ція 

инфильтрацио́нный інфільтраці́йний; 
и-ная вода́ інфільтраці́йна вода́; и-ная 
дифференциа́ция інфільтраці́йна диферен-
ціа́ція; и-ная кора́ выве́тривания інфіль-
траці́йна кора́ виві́трювання (зві́трювання); 
и-ная тео́рия інфільтраці́йна тео́рія; и-ное 
месторожде́ние інфільтраці́йне родо́вище; 
и. захва́т інфільтраці́йний захва́т; и. ма-
териа́л інфільтраці́йний матеріа́л; и. ме-
тасомато́з інфільтраці́йний метасомато́з; 
и. та́лик інфільтраці́йний та́лик 

инфильтра́ция інфільтра́ція, -ції; ка-
пилля́рная и. капіля́рна інфільтра́ція; 
суперкапилля́рная и. суперкапіля́рна 
інфільтра́ція 

инфильтро́метр інфільтро́метр, -ра 
инфлюа́ция інфлюа́ція, -ції 
информацио́нно-поиско́вый інформа-

ці́йно-розві́дувальний, інформаці́йно-
розшуко́вий, інформаці́йно-пошуко́вий; 
и.-п-вая систе́ма інформаці́йно-
розві́дувальна (інформаці́йно-розшуко́ва, 
інформаці́йно-пошуко́ва) систе́ма 

информацио́нный інформаці́йний; 
и. та́лик інформаці́йний та́лик; и. фа́ктор 
інформаці́йний фа́ктор (чи́нник) 

инфрабаза́льный інфрабаза́льний; и-ная 
пласти́нка інфрабаза́льна пласти́нка 

инфрабатиа́ль інфрабатіа́ль, -лі, т. -ллю 
инфраваланжи́нский інфраваланжи́н-

ський; и. я́рус інфраваланжи́нський я́рус 
инфрако́ровый інфрако́ровий 
инфракла́сс інфракла́с, -су 
инфракра́сный інфрачерво́ний; и-ная 

волна́ інфрачерво́на хви́ля; и-ное излу-
че́ние інфрачерво́не випромі́нювання;  
и-ные лучи інфрачерво́не промі́ння 

инфракрити́ческий інфракрити́чний; 
и. вулка́н інфракрити́чний вулка́н 

инфралатера́льный інфралатера́льний;  
и-ная пласти́нка інфралатера́льна пласти́нка 

инфралитора́ль інфралітора́ль, -лі, т. -ллю 

инфралитора́льный інфралітора́льний 
инфрамаргина́льный інфрамаргіна́ль-

ний; и-ная пласти́нка інфрамаргіна́льна 
пласти́нка 

инфранейсто́н інфранейсто́н, -ну 
инфранода́льный інфранода́льний;  

и-ная пласти́нка інфранода́льна пласти́нка 
инфраплутони́ческий інфраплутоні́чний 
инфраподвидово́й інфрапідвидови́й 
инфраря́д інфраря́д, -ду 
инфраструкту́ра інфраструкту́ра, -ри 
инфу́зия інфу́зія, -зії 
инфузориоли́ты мн. інфузоріолі́ти, -тів 
инфузо́рный інфузо́рний; и-ная земля́ 

інфузо́рна земля́; и-ная мука́ інфузо́рне 
бо́рошно (інфузо́рна мука́); и. пели́т інфу-
зо́рний пелі́т 

и́нфула і́нфула, -ли 
инцертеседи́с інцертеседи́с, -са 
инцизу́ра інцизу́ра, -ри 
инцисти́ровать[ся] інцистува́ти[ся], -ту́ю, 

-ту́єш, -ту́є[ться] 
инъекти́вный ін'єкти́вний; и. вал ін'єк-

ти́вний вал 
инъекцио́нно-метасомати́ческий ін'єк-

ці́йно-метасомати́чний; и.-м. мигмати́т 
ін'єкці́йно-метасомати́чний мігмати́т 

инъекцио́нный ін'єкці́йний; и-ная 
да́йка ін'єкці́йна да́йка; и-ная жи́ла ін'єк-
ці́йна жи́ла; и-ное месторожде́ние ін'єк-
ці́йне родо́вище; и-ные шли́ры ін'єкці́йні 
шлі́ри; и. гнейс ін'єкці́йний гнейс; и. лёд 
ін'єкці́йний лід; и. метаморфи́зм ін'єк-
ці́йний метаморфі́зм; и. про́жилок ін'єк-
ці́йний про́жи́лок 

инъекци́рованный ін'єкто́ваний; и-ное 
те́ло ін'єкто́ване ті́ло 

инъекци́ровать[ся] ін'єктува́ти[ся], -ту́ю,  
-ту́єш, -ту́єть[ся] 

инъе́кция ін'є́кція, -ції; абисса́льная и. 
абіса́льна ін'є́кція; амагмати́ческая и. 
амагмати́чна ін'є́кція; и. апофи́зового 
хара́ктера ін'є́кція апофі́зового хара́ктеру; 
ле́нточная и. стрічкова́ ін'є́кція; листова́я и. 
листова́ ін'є́кція; многокра́тная и. багато-
разо́ва (багатокра́тна) ін'є́кція; непре-
ры́вная и. безпере́рвна ін'є́кція; несог-
ла́сная и. незгі́дна ін'є́кція; однокра́тная и. 
одноразо́ва ін'є́кція; пластова́я и. пласто-
ва́ (шарова́) ін'є́кція; повто́рная и. по-
вто́рна ін'є́кція; после́довательная и.  
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послідо́вна ін'є́кція; посло́йная и. поша-
рова́ ін'є́кція; ру́дная и. ру́дна ін'є́кція; 
сателли́товая и. сателі́това ін'є́кція; ска-
чкообра́зная и. стрибкоподі́бна ін'є́кція; 
согла́сная и. згі́дна ін'є́кція; то́нкая и. 
тонка́ ін'є́кція 

инъеци́рованный ін'єкто́ваний; инъе-
ци́рованная ма́сса ін'єкто́вана ма́са 

иньои́т іньої́т, -ту 
и́ньский і́нський; и́-кая подсви́та і́нська 

підсві́та 
инэквализа́ция інекваліза́ція, -ції 
иоганни́т іогані́т, -ту 
иоганнсени́т іогансені́т, -ту 
иоланти́т іоланти́т, -ту 
иоли́т іолі́т, -ту 
ио́льдиевый іо́льдієвий; и-вое мо́ре 

іо́льдієве мо́ре 
ио́льдия іо́льдія, -дії 
ио́н іо́н, -на 
ио́ниево-то́риевый іо́нієво-то́рієвий;  

и.-т. ме́тод іо́нієво-то́рієвий ме́тод 
ио́ниевый іо́нієвий; и. ме́тод іо́нієвий 

ме́тод 
ионизацио́нный іонізаці́йний; и-ная 

ка́мера іонізаці́йна ка́мера 
иониза́ция іоніза́ція, -ції; и. га́зов іоні-

за́ція га́зів; уда́рная и. уда́рна іоніза́ція 
ионизи́рующий іонізува́льний; и-щее 

излуче́ние іонізува́льне випромі́нювання 
иони́ты мн. іоні́ти, -тів 
ио́нно-а́томный іо́нно-а́томний; и.-а́. ра́-

диус іо́нно-а́томний ра́діус 
ио́нно-диффузио́нный іо́нно-дифузі́йний; 

и.-д. метасомато́з іо́нно-дифузі́йний мета-
сомато́з 

ио́нно-солево́й іо́нно-сольови́й; и.-с. 
ко́мплекс іо́нно-сольови́й ко́мплекс 

ио́нный іо́нний; и-ная связь іо́нний 
зв'язо́к; и-ная сфе́ра іо́нна сфе́ра; и-ная 
флота́ция іо́нна флота́ція; и-ное заме-
ще́ние іо́нне замі́щення; и. криста́лл 
іо́нний криста́л; и. обме́н іо́нний о́бмін; 
и. потенциа́л іо́нний потенціа́л; и. ра́диус 
іо́нний ра́діус 

ио́новский іо́нівський; и-кая сви́та 
іо́нівська сві́та 

ионоге́н іоноге́н, -ну 
ионометри́ческий іонометри́чний; и. ме́-

тод іонометри́чний ме́тод 
ионообме́н іоноо́бмі́н, -ну 

ионообме́нный іонообмі́нний; и. мине-
ра́л іонообмі́нний мінера́л 

ионосфе́ра іоносфе́ра, -ри 
ионосфе́рный іоносфе́рний 
ионструли́т іонструлі́т, -ту 
ио́ны мн. іо́ни, -нів; и. промежу́точного 

ти́па іо́ни промі́жного ти́пу; и. ти́па бла-
горо́дного га́за іо́ни ти́пу благоро́дного 
га́зу; и. ти́па ку́про іо́ни ти́пу ку́про 

иордани́т іордані́т, -ту 
иордизи́т іордизи́т, -ту 
иосеми́тский іосемі́тський; и. тип водо-

па́да іосемі́тський тип водоспа́ду (водо-
па́ду) 

иосе́н іосе́н, -ну 
иосени́т іосені́т, -ту 
иосидери́т іосидери́т, -ту 
иотни́йский іотні́йський; и-кая сви́та 

іотні́йська сві́та 
иотуни́т іотуні́т, -ту 
и́прский і́прський; и́. я́рус і́прський я́рус 
ираки́т іракі́т, -ту 
ирани́т ірані́т, -ту 
ирарси́т ірарси́т, -ту 
ирвинги́т ірвінгі́т, -ту 
иржа́вецкий іржа́вецький; и-кая сви́та 

іржа́вецька сві́та 
иригини́т іригіні́т, -ту 
иридесце́нция іридесце́нція, -ції 
ири́диевый іри́дієвий; и-вая анома́лия 

іри́дієва анома́лія 
ири́дий іри́дій, -дію; о́смистый и. 

о́сми́стий іри́дій; пла́тинистый и. 
пла́тинистий іри́дій 

ири́дистый іри́дистий; и-тая пла́тина 
іри́диста пла́тина; и-тая ферропла́тина 
іри́диста феропла́тина; и-тое зо́лото 
іри́дисте зо́лото; и. о́смий іри́дистий 
о́смій; и. поликсе́н іри́дистий поліксе́н 

иридосми́н іридосмі́н, -ну 
ириза́ция іриза́ція, -ції 
иризи́ровать[ся] іризува́ти[ся], -зу́є[ться] 
иризи́рующий іризу́ючий, іризува́льний; 

и-щая плёнка іризу́юча (іризува́льна) 
плі́вка; и-щая побежа́лость іризува́льна 
мінли́вість; и-щая руда́ іризува́льна руда́; 
и. ага́т іризу́ючий (іризува́льний) ага́т 

ирини́т ірині́т, -ту 
ирланди́т ірланди́т, -ту 
иррадиа́ция іррадіа́ція, -ції 
иррадии́ровать[ся] іррадіюва́ти[ся],  

-дію́є[ться] 
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ирредукциони́зм ірредукціоні́зм, -му 
ирригацио́нный іригаці́йний 
иррига́ция ірига́ція, -ції 
иррупти́вный ірупти́вний; и-ная поро́да 

ірупти́вна поро́да 
ирша́нский ірша́нський; и-кая сви́та 

ірша́нська сві́та; и-кая то́лща ірша́нська 
то́вща 

иса́евский іса́ївський; и-кая сви́та 
іса́ївська сві́та 

иса́клинский іса́клінський; и-кие слои́ 
іса́клінські шари́  

иса́ковский іса́ківський; и-кая под-
сви́та іса́ківська підсві́та; и-кие доло-
ми́ты іса́ківські доломі́ти; и-кие слои́ 
іса́ківські шари́; и. ко́мплекс іса́ківський 
ко́мплекс; и. подгоризо́нт іса́ківський 
підгоризо́нт 

исени́т ісені́т, -ту 
исиганеи́т ісиганеїт́, -ту 
иси́т іси́т, -ту 
искаже́ние спотво́рення, ви́кривлення, 

(неоконч. д. – ещё) викривля́ння; фа́зовое и. 
фа́зове ви́кривлення; часто́тное и. час-
то́тне спотво́рення (ви́кривлення) 

искажённый спотво́рений, викривлений; 
и. криста́лл спотво́рений криста́л; и. мас-
шта́б спотво́рений (ви́кривлений) масшта́б 

ископа́емые сущ., мн. копа́лини, -лин; 
геохими́ческие и. геохімі́чні копа́лини; 
и. во гла́вные поле́зные и. головні́ (основ-
ні́) ко́ри́сні копа́лини; горю́чие поле́зные и. 
горю́чі ко́ри́сні копа́лини; запа́сы по-
ле́зных и-мых запа́си ко́ри́сних копа́лин; 
металли́ческие поле́зные и. металі́чні 
ко́ри́сні копа́лини; неметалли́ческие и. 
неметалі́чні копа́лини; неру́дные и. не-
ру́дні копа́лини; органи́ческие и. орга-
ні́чні копа́лини; поле́зные и. ко́ри́сні ко-
па́лини; ру́дные поле́зные и. ру́дні 
ко́ри́сні копа́лини; субфоссиа́льные и. 
субфосіа́льні копа́лини 

ископа́емый прил. викопни́й; и-мая 
биофа́ция викопна́ біофа́ція; и-мая вода́ 
викопна́ вода́; и-мая пове́рхность викоп-
на́ пове́рхня; и-мая по́йма викопна́ за-
пла́ва (запла́вина); и-мая полуравни́на 
викопна́ напіврівни́на; и-мая по́чва викоп-
ни́й ґрунт; и-мая пусты́ня викопна́ пу-
сте́ля; и-мая равни́на викопна́ рівни́на;  
и-мая ро́ссыпь викопне́ розси́пище (ви-
копни́й ро́зсип); и-мая рябь викопні́ 

бри́жі; и-мая свинья́ викопна́ свиня́;  
и-мая смола́ викопна́ смола́; и-мая тер-
ра́са викопна́ тера́са; и-мая фа́ция викоп-
на́ фа́ція; и-мая фумаро́ла викопна́ фума-
ро́ла; и-мое живо́тное викопна́ твари́на;  
и-мое жизнеусто́йчивое викопне́ життє-
востійке́; и-мое космополити́ческое ви-
копне́ космополіти́чне; и-мое кру́пное 
викопне́ вели́ке; и-мое ме́лкое викопне́ 
дрібне́; и-мое окамене́лое викопне́ скам'я-
ні́ле (скамені́ле); и-мое расте́ние викопна́ 
росли́на; и-мое соо́бщество викопне́ 
угрупо́вання (викопна́ спільно́та); и-мые 
ро́ссыпи викопні́ розси́пища (ро́зсипи);  
и-мые ходы́ черве́й викопні́ ходи́ черв'я-
кі́в; и. ёж викопни́й їжа́к; и. кора́лловый 
риф викопни́й кора́ловий риф; и. лёд ви-
копни́й лід; и. ледни́к викопни́й льодови́к; 
и. лес викопни́й ліс; и. пенепле́н викоп-
ни́й пенепле́н; и. релье́ф викопни́й ре-
льє́ф; и. сапроко́ль викопни́й сапроко́ль; 
и. скеле́т викопни́й скеле́т; и. след викоп-
ни́й слід; и. у́голь викопне́ ву́гі́лля; 
и. челове́к викопна́ люди́на; молеку-
ля́рные и-мые молекуля́рні викопні́; ре-
гиона́льные и-мые органи́змы регіо-
на́льні викопні́ органі́зми 

искореня́ть[ся] викорі́нювати[ся], -нюю, 
-нюєш, -нює[ться] 

искрево́й іскрови́й; и. исто́чник іскрове́ 
джерело́ 

искривле́ние скри́влення, ви́кривлення, 
(неоконч. д. – ещё) скри́влювання, викрив-
ля́ння; и. гра́ни скри́влення (ви́кривлення) 
гра́ні; и. криста́ллов скри́влення 
(ви́кривлення) криста́лів; и. осевы́х плоско-
сте́й скри́влення (ви́кривлення) осьови́х 
площи́н; и. сква́жины скри́влення (ви́крив-
лення) свердлови́ни; и. скру́чиванием 
скри́влення (ви́кривлення) скру́чуванням; 
упру́гое и. пру́жне́ скри́влення (ви́кривлення) 

искривлённый ви́кривлений; и. крис-
та́лл ви́кривлений криста́л; и. слой 
ви́кривлений шар  

искрово́й іскрови́й; и. разря́д іскрови́й 
розря́д 

искроме́р іскромі́р, -ра 
иску́сственный шту́чний; и-ная клас-

сифика́ция шту́чна класифіка́ція; и-ная 
радиоакти́вность шту́чна радіоак-
ти́вність; и-ная филогенети́ческая сис-
те́ма шту́чна філогенети́чна систе́ма;  
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и-ная шпине́ль шту́чна шпіне́ль; и-ное 
заводне́ние шту́чне заво́днення; и-ное 
землетрясе́ние шту́чний землетру́с; и-ное 
обнаже́ние шту́чне відсло́нення; и-ные 
запа́сы шту́чні запа́си; и. антраци́т 
шту́чний антраци́т; и. водоём шту́чне во-
до́ймище (шту́чна водо́йма); и. графи́т 
шту́чний графі́т; и. ка́мень шту́чний 
ка́мінь; и. криоли́т шту́чний кріолі́т; 
и. магни́т шту́чний магні́т; и. минера́л 
шту́чний мінера́л; и. руби́н шту́чний ру-
бі́н; и. сапфи́р шту́чний сапфі́р 

исланди́т ісланди́т, -ту 
исла́ндский ісла́ндський; и. агат 

ісла́ндський ага́т; и. гиаци́нт ісла́ндський 
гіаци́нт; и. тип ледника́ ісла́ндський тип 
льодовика́; и. шпат ісла́ндський шпат 

испаре́ние 1. (действие) випаро́вування, 
ви́парування; вулкани́ческое и. вулка-
ні́чне випаро́вування (ви́парування); 
и. воды́ випаро́вування (ви́парування) 
води́; и. расте́ниями випаро́вування 
(ви́парування) росли́нами; относи́тельное и. 
відно́сне випаро́вування (ви́парування); 
пове́рхностное и. поверхне́ве випа-
ро́вування (ви́парування); потенциа́льное и. 
потенці́йне випаро́вування (ви́парування); 
по́чвенное и. ґрунтове́ випаро́вування 
(ви́парування); со́лнечное и. со́нячне ви-
паро́вування (ви́парування); факти́ческое и. 
факти́чне випаро́вування (ви́парування); 

2. (испаряющееся вещество) ви́пар, -ру 
испари́тель випарни́к, -ка́ 
испари́тельный випарни́й; и-ная ано-

ма́лия випарна́ анома́лія; и-ная концент-
ра́ция випарна́ концентра́ція; и. барье́р 
випарни́й бар'є́р 

испаря́емость ви́парність, -ності, т.  
-ністю, випаро́вуваність, -ності, т. -ністю 

испаря́емый випаро́вуваний 
испаря́ться, испари́ться випаро́вуватися, 

-вується, ви́паруватися, -риться 
исполи́нский велете́нський; и-кая рябь 

велете́нські бри́жі; и. гнейс велете́нський 
гнейс; и. конгломера́т велете́нський кон-
гломера́т; и. котёл велете́нський каза́н 
(коте́л); и. ооли́т велете́нський оолі́т; 
и. рост велете́нський зріст 

исполни́тельный викона́вчий; и-ные 
бала́нсы викона́вчі бала́нси 

испра́вленный ви́правлений; и-ная глу-
бина́ ви́правлена глибина́ 

испыта́ние ви́про́бування, (неоконч. д. – 
ещё) випробо́вування; гидравли́ческое и. 
гідравлі́чне ви́про́бування (випробо́вування); 
и. вя́зкости ви́про́бування (випробо́вування) 
в'я́зкості; и. испари́тельной спосо́бности 
ви́про́бування (випробо́вування) випарно́ї 
зда́тності; и. на вскипа́ние ви́про́бування 
(випробо́вування) на закипа́ння; и. на 
выно́сливость ви́про́бування (випро-
бо́вування) на витрива́лість; и. на жёсткость 
ви́про́бування (випробо́вування) на 
жо́рсткість; и. на изги́б ви́про́бування (ви-
пробо́вування) на згин; и. на круче́ние 
ви́про́бування (випробо́вування) на кру́чен-
ня; и. на магни́тность ви́про́бування (ви-
пробо́вування) на магні́тність; и. на нагре́в 
ви́про́бування (випробо́вування) на нагрі-
ва́ння; и. на непроница́емость ви́про́буван-
ня (випробо́вування) на непрони́кність; и. на 
помутне́ние ви́про́бування (випробо́ву-
вання) на скаламу́чення; и. на проница́е-
мость ви́про́бування (випробо́вування) на 
прони́кність; и. на про́чность ви́про́бу-
вання (випробо́вування) на мі́цність; и. на 
разла́мываемость ви́про́бування (випро-
бо́вування) на розла́муваність; и. на раз-
ры́в ви́про́бування (випробо́вування) на 
розри́в; и. на расплю́щивание ви́про́бу-
вання (випробо́вування) на розплю́щення; 
и. на сжа́тие ви́про́бування (випро-
бо́вування) на сти́снення (стиск); и. на 
ска́лывание ви́про́бування (випро-
бо́вування) на ско́лювання; и. на срез 
ви́про́бування (випробо́вування) на зріз; 
и. на уда́р ви́про́бування (випробо́ву-
вання) на уда́р; и. на хру́пкость ви́про́-
бування (випробо́вування) на кри́хкість; 
и. пая́льной тру́бкой ви́про́бування (ви-
пробо́вування) пая́льною тру́бкою; и. пре-
де́лов пласти́чности ви́про́бування (ви-
пробо́вування) меж пласти́чності; и. про-
ка́ливанием ви́про́бування (випро-
бо́вування) прогарто́вуванням; и. трав-
ле́нием ви́про́бування (випробо́вування) 
тра́вленням; и. электри́ческой цепи́ на 
обры́в ви́про́бування (випробо́вування) 
електри́чного ко́ла на обри́в; комп-
рессио́нное и. компресі́йне ви́про́бування 
(випробо́вування); полево́е и. польове́ 
ви́про́бування (випробо́вування); предва-
ри́тельное и. попере́днє ви́про́бування 
(випробо́вування) 
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испыта́тель випро́бувач, -ча, т. -чем; 
и. пласто́в випро́бувач пласті́в (шарі́в); 
и. труб випро́бувач труб 

испыта́тельный випро́бни́й, випро́бу-
вальний, іспито́вий; и-ная нагру́зка ви-
про́бне́ (випро́бувальне) наванта́ження;  
и-ная ста́нция випро́бна́ (випро́бувальна, 
іспито́ва) ста́нція 

исси́т іси́т, -ту 
иссле́дование (действие) дослі́дження, 

(неоконч. д. – ещё) дослі́джування; ве-
ду́щее и. головне́ (провідне́) дослі́дження; 
геологи́ческое и. геологі́чне дослі́дження; 
гео́лого-технологи́ческое и. гео́лого-
технологі́чне дослі́дження; геофизи́ческое и. 
геофізи́чне дослі́дження; гидрогеоло-
ги́ческое и. гідрогеологіч́не дослі́дження; 
гидродинами́ческое и. гідродинамі́чне 
дослі́дження; глуби́нное и. глиби́нне до-
слі́дження; двупо́люсное и. двопо́люсне 
дослі́дження; и. месторожде́ния дослі́д-
ження родо́вища; калориметри́ческое и. 
калориметри́чне дослі́дження; ка́чествен-
ное и. я́кісне дослі́дження; коли́чествен-
ное и. кі́лькісне дослі́дження; микроско-
пи́ческое и. мікроскопі́чне дослі́дження; 
однопо́люсное и. однопо́люсне дослі́д-
ження; площадно́е и. площове́ дослі́джен-
ня (дослі́дження на пло́щі); региона́льное и. 
регіона́льне дослі́дження; телефотогеоло-
ги́ческое и. телефотогеологіч́не дослі́д-
ження; экспедицио́нные и-ния експеди-
ці́йні дослі́дження; электронографи́че-
ское и. електронографіч́не дослі́дження 

иссле́дователь дослі́дник, -ка 
иссле́довательница дослі́дниця, -ці, т.  

-цею 
иссле́довать[ся] дослі́джувати[ся], -джую, 

-джуєш, -джує[ться], досліди́ти[ся], -сліджу́, 
-слі́ди́ш, -слі́ди́ть[ся] 

истече́ние (лавы и т. п.) витіка́ння;  
зато́пленное и. зато́плене витіка́ння; 
и. га́за витіка́ння га́зу; и. ла́вы витіка́ння 
ла́ви; и. со́ли витіка́ння со́лі; и. тор-
фя́ника витіка́ння торфо́вища 

и́стинный і́стинний, (настоящий – ещё) 
ді́йсний, спра́вжній; и́-ная высота́ 
спра́вжня висота́; и́-ная глубина́ 
спра́вжня глибина́; и́-ная дельти-
риа́льная пласти́на спра́вжня дельти-
ріа́льна пласти́на; и́-ная мо́щность 
спра́вжня поту́жність (товщина́); и́-ная 

ско́рость спра́вжня шви́дкість; и́-ная 
сланцева́тость спра́вжня сланцюва́тість;  
и́-ная стратиграфи́ческая высота́ 
спра́вжня стратиграфі́чна висота́; и́-ная 
толщина́ спра́вжня товщина́; и́-ное 
со́лнечное вре́мя ді́йсний со́нячний час;  
и́-ное движе́ние ді́йсний (спра́вжній) 
рух; и́-ное значе́ние ді́йсне (спра́вжнє, 
і́стинне) зна́чення; и́-ное паде́ние спра́вжнє 
паді́ння; и́-ное ребро́ спра́вжнє ребро́;  
и́-ное смеще́ние спра́вжнє (ді́йсне) змі́щен-
ня; и́-ное сцепле́ние спра́вжнє (ді́йсне) 
зче́плення; и́-ные дни́ща спра́вжні дни́ща; 
и́-ные по́ровые кана́лы спра́вжні по́рові 
кана́ли; и́-ные ракообра́зные спра́вжні 
ракоподі́бні; и́. горизо́нт ді́йсний горизо́нт; 
и́. клива́ж спра́вжній кліва́ж; и́. край 
спра́вжній (ді́йсний) край; и́. па́поротник 
спра́вжня па́пороть; и́. путь волны́ спра́вж-
ній шлях хви́лі; и́. раство́р спра́вжній 
ро́зчин; и́. румб спра́вжній румб; и́. у́гол 
спра́вжній (і́стинний) кут; и́. фо́кус 
спра́вжній фо́кус; и́. шов спра́вжній шов 

истира́ние стира́ння 
истира́ть[ся], истере́ть[ся] стира́ти[ся], 

-ра́ю, -ра́єш, -ра́є[ться], сте́рти, зітру́,  
зітре́ш, зітре́[ться] 

истира́ющий стира́льний; и-щее вещес-
тво́ стира́льна речовина́; и-щее де́йствие 
стира́льна ді́я; и. материа́л стира́льний 
матеріа́л 

истисуи́т істисуї́т, -ту 
исто́к (реки) ви́тік, -току, (верховье реки) 

верхі́в'я 
истони́т істоні́т, -ту 
исто́рико-генети́ческий істо́рико-гене-

ти́чний; и.-г. подхо́д істо́рико-генети́чний 
підхі́д 

исто́рико-геологи́ческий істо́рико-гео-
логі́чний; и.-г-кая приро́да істо́рико-
геологі́чна приро́да; и.-г-кая цик-
ли́чность істо́рико-геологіч́на цик-
лі́чність; и.-г-кие проце́ссы істо́рико-
геологі́чні проце́си 

исто́рико-геоморфологи́ческий істо́рико-
геоморфологі́чний; и.-г. ме́тод істо́рико-
геоморфологіч́ний ме́тод 

истори́ческий істори́чний; и-кая биоге-
не́тика істори́чна біогене́тика; и-кая гео-
бота́ника істори́чна геобота́ніка; и-кая 
геогра́фия істори́чна геогра́фія; и-кая 
геоло́гия істори́чна геоло́гія; и-кая  
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геоморфоло́гия істори́чна геоморфоло́гія; 
и-кая ка́рта істори́чна ка́рта (ма́па); и-кая 
текто́ника істори́чна текто́ніка; и-кая 
эколо́гия істори́чна еколо́гія; и. при́нцип 
істори́чний при́нцип; и. фа́ктор істо-
ри́чний фа́ктор (чи́нник); и-кое разви́тие 
істори́чний ро́звиток 

исто́рия істо́рія, -рії; геологи́ческая и. 
геологі́чна істо́рія; геоморфологи́ческая и. 
геоморфологіч́на істо́рія; есте́ственная и. 
приро́дна істо́рія; и. диастрофи́зма істо́рія 
діастрофіз́му; и. Земли́ істо́рія Землі́; 
и. магмати́зма істо́рія магмати́зму; и. ми-
нера́лов істо́рія мінера́лів; и. осадконако-
пле́ния істо́рія осадконагрома́дження 
(осадконакопи́чення); и. формирова́ния 
структу́ры істо́рія формува́ння структу́ри 

исто́чник джерело́, -ла́, мн. -ре́ла; арте-
зиа́нский и. артезіа́нське джерело́; ба-
рье́рный и. бар'є́рне джерело́; бью́щий и. 
битке́ джерело́; вибрацио́нный и. вібра-
ці́йне джерело́; водо́зный и. водо́зне дже-
рело́; восходя́щий и. висхідне́ джерело́; 
вре́менный и. тимчасо́ве джерело́; гази-
ро́ванный и. газо́ване джерело́; газоот-
даю́щий и. газовіддава́льне джерело́; ги-
поге́нный и. гіпоге́нне джерело́; глу-
би́нный и. глиби́нне джерело́; глубо́кий и. 
глибо́ке джерело́; годово́й непреры́вный и. 
річне́ безпере́рвне джерело́; го́рький и. 
гірке́ джерело́; горя́чий и. гаря́че джере-
ло́; гравитацио́нный и. гравітаці́йне дже-
рело́; группово́й и. групове́ джерело́; гря-
зево́й и. грязьове́ джерело́; дерива́тный и. 
дерива́тне джерело́; дисперсио́нный и. 
дисперсі́йне джерело́; желе́зистый и. за-
лі́зисте джерело́; жи́льный и. жи́льне 
джерело́; зато́пленный и. зато́плене дже-
рело́; изверга́ющийся и. виверга́юче дже-
рело́; изме́нчивый и. мінли́ве джерело́; 
и́мпульсный и. і́мпульсне джерело́; ис-
крево́й и. іскрове́ джерело́; и. минера́ла 
джерело́ мінера́лу; и. оса́дков джерело́ 
оса́дків; и. пита́ния джерело́ жи́влення; 
и. происхожде́ния джерело́ похо́дження; 
капилля́рный и. капіля́рне джерело́; 
ка́рстовый и. ка́рстове джерело́; ки-
пя́щий и. кипля́че джерело́; ки́слый и. 
ки́сле джерело́; конта́ктовый и. кон-
та́ктове джерело́; ла́вовый и. ла́вове дже-
рело́; лине́йный и. ліні́йне джерело́; ме-
хани́ческий и. механі́чне джерело́; мине-

ра́льный и. мінера́льне джерело́; мни́мый и. 
уя́вне (позі́рне) джерело́; невзрывны́е  
и-ки невибухо́ві джере́ла; неиссяка́ющий и. 
невиче́рпне джерело́; непересыха́ющий и. 
непересиха́юче джерело́; непостоя́нный и. 
непості́йне джерело́; нетерма́льный и. 
нетерма́льне джерело́; нефтяно́й и. 
на́фто́ве джерело́; нисходя́щий и. низхід-
не́ (спадне́) джерело́; пароотдаю́щий и. 
паровіддава́льне джерело́; перви́чный и. 
перви́нне джерело́; переливно́й и. пере-
ливне́ джерело́; перемежа́ющийся и. пе-
ремі́жне джерело́; периоди́ческий и. періо-
ди́чне джерело́; плоти́нный и. гребе́льне 
(зага́тне) джерело́; пневмати́ческий и. 
пневмати́чне джерело́; пове́рхностный и. 
поверхне́ве джерело́; постоя́нный и. по-
сті́йне джерело́; проса́чивающийся и. 
просо́чувальне джерело́; пульси́рующий и. 
пульсу́юче джерело́; самои́стекающий и. 
самовитічне́ (самостічне́) джерело́; само-
тёчный и. самопли́вне джерело́; сбро́со-
вый (сбро́сный, сбросно́й) и. скидне́ 
джерело́; свобо́дный и. ві́льне джерело́; 
серни́стый и. сірчи́сте джерело́; си́льный и. 
си́льне джерело́; сифо́нный и. сифо́нне 
джерело́; слабоизме́нчивый и. слабомін-
ли́ве джерело́; сла́бый и. слабке́ джерело́; 
соляно́й и. соляне́ джерело́; соча́щийся и. 
стіка́юче джерело́; субаква́льный и. суб-
аква́льне джерело́; субаэра́льный и. суб-
аера́льне джерело́; субмари́нный и. суб-
мари́нне джерело́; тёплый и. те́пле дже-
рело́; терма́льный и. терма́льне джерело́; 
тре́щинный и. трі́щинне джерело́; 
углеки́слый и. вуглеки́сле джерело́; 
уда́рный и. уда́рне джерело́; управля́е-
мый и. керо́ване джерело́; фонтани́рую-
щий и. фонтанува́льне джерело́; хо-
ло́дный и. холо́дне джерело́; целе́бный и. 
цілю́ще джерело́; эрозио́нный (эро-
зи́йный) и. ерозі́йне джерело́; юве-
ни́льный и. ювені́льне джерело́ 

истоща́ться, истощи́ться виче́рпуватися, 
-пується, ви́черпатися, -пається 

истоще́ние ви́черпання, (неоконч. д. – ещё) 
виче́рпування; и. вод ви́черпання вод; 
и. месторожде́ния ви́черпання родо́вища; 
и. сква́жины ви́черпання свердлови́ни 

истощённый ви́черпаний; и-ная пло́щадь 
ви́черпана пло́ща; и-ное месторожде́ние 
ви́черпане родо́вище 
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истощи́вшийся ви́снажений; и. вулка́н 
ви́снажений вулка́н 

истри́йский істрі́йський; и-кие слои́  
істрі́йські шари́  

исуа́нский ісуа́нський; и-кая систе́ма 
ісуа́нська систе́ма; и. отде́л ісуа́нський 
ві́дділ 

исфари́нский ісфари́нський; и-кие слои́ 
ісфари́нські шари́; и. я́рус ісфари́нський 
я́рус 

исхо́дный вихідни́й, початко́вий; и-ная 
гру́ппа вихідна́ (початко́ва) гру́па; и-ная 
ли́ния вихідна́ лі́нія; и-ная ма́гма вихідна́ 
ма́гма; и-ная составля́ющая колеба́ния 
вихідна́ складова́ колива́ння; и-ная то́чка 
вихідна́ то́чка; и. материа́л вихідни́й ма-
теріа́л; и. пункт вихідни́й (початко́вий) 
пункт; и. раство́р вихідни́й ро́зчин; 
и. у́голь вихідне́ (початко́ве) ву́гі́лля; 
и. у́ровень вихідни́й (початко́вий) рі́вень 

исчеза́ющий зника́ючий; и-щая река́ 
зника́юча рі́чка (ріка́) 

исчезнове́ние зни́кнення; и. ви́да 
зни́кнення ви́ду; и. ледника́ зни́кнення 
льодовика́; и. набуха́ния зни́кнення набу-
ха́ння; и. ро́да зни́кнення ро́ду; и. эле-
ме́нтов зни́кнення елеме́нтів 

исче́знувший зни́клий; и-шее о́зеро 
зни́кле о́зеро; и. водопа́д зни́клий водоспа́д 

исчисле́ние чи́слення; дифферен-
циа́льное и. диференціа́льне чи́слення 

исштрихо́ванный поштрихо́ваний; и-ная 
га́лька поштрихо́вана га́лька (рінь); и. валу́н 
поштрихо́ваний валу́н; и. ка́мень поштри-
хо́ваний ка́мінь 

итабири́т ітабіри́т, -ту 
итаколуми́т ітаколумі́т, -ту 
итали́т італі́т, -ту 
италья́нский італі́йський; бе́лый и. 

известня́к бі́лий італі́йський вапня́к; 
и. хризоти́л італі́йський хризоти́л 

итерати́вный ітерати́вний; и-ная эво-
лю́ция ітерати́вна еволю́ція; и-ное видо-
образова́ние ітерати́вне видоутво́рення;  
и-ное реше́ние ітерати́вне рі́шення 

итера́ция ітера́ція, -ції 
итои́т ітої́т, -ту 
итте́рбий іте́рбій, -бію 
иттенери́т ітенери́т, -ту 
иттенери́товый ітенери́товий 

иттриали́т ітріалі́т, -ту 
и́ттриевый і́трієвий; и́. шпат і́трієвий 

шпат 
и́ттрий і́трій, -рію 
иттрийапати́т ітрійапати́т, -ту 
иттрийалани́т ітрійалані́т, -ту 
иттробаснези́т ітробаснези́т, -ту 
иттробетафи́т ітробетафі́т, -ту 
иттробритоли́т ітробритолі́т, -ту 
иттрограна́т ітрограна́т, -ту 
иттрогуми́т ітрогумі́т, -ту 
иттроильмени́т ітроільмені́т, -ту 
иттрокальциофлюори́т ітрокальціо-

флюори́т, -ту 
иттрокальци́т ітрокальци́т, -ту 
иттроколумби́т ітроколумбі́т, -ту 
иттрокрази́т ітрокрази́т, -ту 
иттротантали́т ітротанталі́т, -ту 
иттротитани́т ітротитані́т, -ту 
иттрофлюори́т ітрофлюори́т, -ту 
иттроцери́т ітроцери́т, -ту 
и́ум і́ум, -ма 
ифтиси́т іфтиси́т, -ту 
ихни́т іхні́т, -ту 
ихноли́т іхнолі́т, -ту 
ихноло́гия іхноло́гія, -гії 
ихнофитоло́гия іхнофітоло́гія, -гії 
ихнофосси́лии мн. іхнофосі́лії, -лій 
ихноцено́з іхноцено́з, -зу 
и́хор і́хор, -ру 
ихтиогли́пт іхтіоглі́пт, -та 
ихтиодорули́т іхтіодорулі́т, -та 
ихтиоза́вр іхтіоза́вр, -ра 
ихтиоло́гия іхтіоло́гія, -гії 
ихтио́рнис іхтіо́рніс, -са 
ихтиостега́лии мн. іхтіостега́лії, -лій 
ихтиофа́ция іхтіофа́ція, -ції 
ихтиофта́льм іхтіофта́льм, -му 
ихтите́рий іхтіте́рій, -рію 
ице́нский іце́нський; и. я́рус іце́нський 

я́рус 
ишаганеи́т ішаганеї́т, -ту 
ише́вский іше́вський; и-кая сви́та 

іше́вська сві́та 
ишикаваи́т ішикаваї́т, -ту 
ишиопо́д ішіопо́д, -ду 
ишиоподи́т ішіоподи́т, -ту 
ишиопо́дус ішіопо́дус, -су 
ишкильди́т ішкільди́т, -ту 
ишкули́т ішкулі́т, -ту 
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Й 
 
йедлини́т єдлині́т, -ту 
йиксуни́т їксуні́т, -ту 
йогани́т йогані́т, -ту 
йогачидоли́т йогачидолі́т, -ту 
йогинаи́т йогінаї́т, -ту 
йогои́т йогої́т, -ту 
йод йод, -ду 
йодаргири́т йодаргіри́т, -ту 
йода́т йода́т, -ту 
йоди́д йоди́д, -ду 
йодири́т йодири́т, -ту 
йоди́рование йодува́ння 
йодистоводоро́дный йодистоводне́вий; 

й-ная кислота́ йодистоводне́ва кислота́ 
йо́дистый йо́дистий; й-тая медь йо́диста 

мідь; й-тая ртуть йо́диста ртуть; й-тое 
серебро́ йо́дисте срі́бло; й. ка́дмий 
йо́дистий ка́дмій; й. метиле́н йо́дистий 
метиле́н; й. на́трий йо́дистий на́трій 

йоди́т йоди́т, -ту 
йодноватоки́слый йоднуватоки́слий 
йо́дный йо́дний; й-ная ртуть йо́дна 

ртуть; й-ное число́ йо́дне число́ 

йодоброми́т йодобромі́т, -ту 
йодометри́ческий йодометри́чний; й-кое 

титрова́ние йодометри́чне титрува́ння 
йодохроми́т йодохромі́т, -ту; й. ка́льция 

йодохромі́т ка́льцію 
йодэмболи́т йодемболі́т, -ту 
йокини́т йокіні́т, -ту 
йонструпи́т йонструпі́т, -ту 
йордани́т йордані́т, -ту 
йордизи́т йордизи́т, -ту 
йо́ркский йо́ркський; й. я́рус йо́ркський 

я́рус 
йортдали́т йортдалі́т, -ту 
йосмити́т йосміти́т, -ту 
йоссаи́т йосаї́т, -ту 
йотаструкту́ра йотаструкту́ра, -ри 
йотни́йский йотні́йський 
йоту́н-нори́т йоту́н-нори́т, -ту 
йошимураи́т йошимураї́т, -ту 
йохансени́т йохансені́т, -ту 
йохгидоли́т йохгідолі́т, -ту 

 
 

К 
 
кабаи́т кабаї́т, -ту 
каба́н каба́н, -на́; ледяно́й к. льодяни́й 

(крижани́й) каба́н 
кабелеукла́дчик кабелеуклада́льник, -ка 
ка́бель ка́бель, -ля, т. -лем; высокочас-

то́тный к. високочасто́тний ка́бель; каро-
та́жный к. карота́жний ка́бель; пита́ющий 
(пита́тельный) к. живи́льний ка́бель; экра-
ни́рованный к. екрано́ваний ка́бель 

ка́бель-зонд ка́бель-зонд, -да 
ка́бельный ка́бельний; к-ная волна́ 

ка́бельна хви́ля 
кабитави́т кабітаві́т, -ту 
каблу́к каблу́к, -ка́; к. прираста́ния ка-

блу́к прироста́ння 
каблучо́к каблучо́к, -чка́; к. кора́лла ка-

блучо́к кора́ла 
кабошо́н кабошо́н, -на 
кабрери́т кабрери́т, -ту 

кабцу́к кабцу́к, -ка 
кавалори́т кавалори́т, -ту 
кава́нсий кава́нсій, -сію 
кавацули́т кавацулі́т, -ту 
каве́рна каве́рна, -ни; внутрипоро́дная к. 

внутрішньопоро́дна каве́рна; га́зовая к. 
га́зова каве́рна; к. вымыва́ния каве́рна 
вимива́ння; к. выщела́чивания каве́рна 
вилуго́вування (визо́лювання); к. напол-
не́ния каве́рна напо́внення (ви́повнення); 
к. растворе́ния каве́рна розчи́нення; пла-
стова́я к. пластова́ (шарова́) каве́рна 

каверно́зность каверно́зність, -ності, т. 
-ністю; к. го́рных поро́д каверно́зність 
гірськи́х порі́д 

каверно́зный каверно́зний; к-ная вода́ 
каверно́зна вода́; к-ная тексту́ра кавер-
но́зна тексту́ра; к. известня́к каверно́зний 
вапня́к; к. криста́лл каверно́зний криста́л 



кав кай 

283 

каверноме́р каверномі́р, -ра 
каверно́метр каверно́метр, -ра 
каверноме́трия каверноме́трія, -рії 
кавита́ция кавіта́ція, -ції 
кавкази́т кавкази́т, -ту 
каге́рий каге́рій, -рію 
каге́рский каге́рський; к. отде́л ка-

ге́рський ві́дділ 
када́стр када́стр, -ру; биоэконо-

ми́ческий морско́й к. біоекономі́чний 
морськи́й када́стр; во́дный к. во́дний ка-
да́стр; земе́льный к. земе́льний када́стр; 
фаунисти́ческий к. фауністи́чний ка-
да́стр; эко́лого-экономи́ческий к. 
еко́лого-економі́чний када́стр 

кадвалдери́т кадвалдери́т, -ту 
каджиари́т каджиари́т, -ту 
кадико́н кадико́н, -ну 
ка́дмиевый ка́дмієвий; к-вая обма́нка 

ка́дмієва обма́нка; к. шпат ка́дмієвий 
шпат 

ка́дмий ка́дмій, -мію; йо́дистый к. 
йо́дистий ка́дмій; серноки́слый к. сірча-
ноки́слий ка́дмій; уксусноки́слый к. оц-
товоки́слий ка́дмій 

кадмосели́т кадмоселі́т, -ту 
каёмка облямі́вка, -ки, д. и п. -вці, р. мн. 

-вок; келифи́товая к. келіфі́това обля-
мі́вка; коррози́йная (коррозио́нная) к. 
корозі́йна облямі́вка; опаци́товая к. опа-
ци́това облямі́вка; плеохрои́чная к. плео-
хрої́чна облямі́вка; реакцио́нная к. реак-
ці́йна облямі́вка; регенерацио́нная к. 
регенераці́йна облямі́вка 

каёмчатый облямо́ваний, кайми́стий;  
к-тая структу́ра облямо́вана (кайми́ста) 
структура 

кае́на кає́на, -ни 
кажани́т кажані́т, -ту 
ка́жущийся уя́вний, позі́рний, к-щаяся 

анизотропи́я уя́вна (позі́рна) анізотропі́я; 
к-щаяся самоинду́кция позір́на самоін-
ду́кція; к-щаяся ско́рость уя́вна (позі́рна) 
шви́дкість; к-щаяся уде́льная электроп-
рово́дность уя́вна (позі́рна) пито́ма елек-
тропрові́дність; к-щееся сопротивле́ние 
позі́рний о́пір; к. у́гол опти́ческих осе́й 
уя́вний (позі́рний) кут опти́чних о́сей 

казакови́т казакові́т, -ту 
каза́нский каза́нський; к. я́рус ка-

за́нський я́рус 
казански́т казанські́т, -ту 

казанти́нский казанти́нський; к-кие 
слои́ казанти́нські шари́  

казахи́т казахі́т, -ту 
казахта́з казахта́з, -зу 
казвелли́т казвелі́т, -ту 
казои́т казої́т, -ту 
казоли́т казолі́т, -ту 
каини́т каїні́т, -ту 
каини́товый каїні́товий; к-вая поро́да 

каїні́това поро́да 
кайвеки́т кайвекі́т, -ту 
кайда́кский кайда́кський; к. горизо́нт 

кайда́кський горизо́нт 
кайекси́т кайєкси́т, -ту 
кайзерва́льдский кайзерва́льдський;  

к-кие слои́ кайзерва́льдські шари́  
кайзери́т кайзери́т, -ту 
кайла́, кайло́ ка́йло, -ла, р. мн. кайл; 

го́рная к. (го́рное к.) гірни́че ка́йло; дву-
коне́чная к. (двухконе́чное к.) двокін-
це́ве ка́йло 

кайма́ облямі́вка, -ки, д. и п. -вці, р. мн.  
-вок, кайма́, -ми́; бокова́я к. бічна́ (боко-
ва́) облямі́вка (кайма́); за́дняя краева́я к. 
за́дня крайова́ облямі́вка (кайма́); к. геми-
сири́нкса облямі́вка (кайма́) геміси-
ри́нкса; к. пиги́дия облямі́вка (кайма́) 
пігі́дія; келифи́товая к. келіфі́това обля-
мі́вка (кайма́); коррози́йная (корро-
зио́нная) к. корозі́йна облямі́вка (кайма́); 
краева́я к. крайова́ облямі́вка (кайма́); 
маргина́льная к. маргіна́льна облямі́вка 
(кайма́); опаци́товая к. опаци́това обля-
мі́вка (кайма́); пере́дняя к. пере́дня обля-
мі́вка (кайма́); радиа́льно-стру́йчатая к. 
радіа́льно-струмени́ста (радіа́льно-струме-
ня́ста) облямі́вка (кайма́); фронта́льная к. 
фронта́льна облямі́вка (кайма́) 

кайнити́т кайніти́т, -ту 
кайновулкани́ческий кайновулка-

ні́чний 
кайнози́т кайнози́т, -ту 
кайнозо́й кайнозо́й, -зо́ю 
кайнозо́йский кайнозо́йський; к-кая гру́п-

па кайнозо́йська гру́па; к-кая скла́дчатость 
кайнозо́йська складча́стість; к-кая э́ра  
кайнозо́йська е́ра; к-кая эрате́ма кайно-
зо́йська ерате́ма 

кайноли́т кайнолі́т, -ту 
кайноти́пный кайноти́пний; к-ная по-

ро́да кайноти́пна поро́да 
кайнофи́т кайнофі́т, -ту 
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кайруче́йский кайруче́йський; к-кая 
сви́та кайруче́йська сві́та 

кайсикхи́т кайсикхі́т, -ту 
кайюга́нский кайюга́нський; к. я́рус 

кайюга́нський я́рус 
какири́т какіри́т, -ту 
какокла́з какокла́з, -зу 
какоклази́т какоклази́т, -ту 
какоксе́н какоксе́н, -ну 
какоксени́т какоксені́т, -ту 
какортоки́т какортокі́т, -ту 
какохло́р какохло́р, -ру 
кактоли́т кактолі́т, -ту 
калабри́йский калабрі́йський; к-кая тер-

ра́са калабрі́йська тера́са; к-кие слои́  
калабрі́йські шари́; к. я́рус калабрі́йський 
я́рус 

калавери́т калавери́т, -ту 
калаи́т калаї́т, -ту 
калайди́нский калайди́нський; к-кая 

сви́та калайди́нська сві́та 
калака́та калака́та, -ти 
калама́рии мн. калама́рії, -рій 
калами́н каламін́, -ну 
калами́тский каламі́тський; к-кие слои́ 

каламіт́ські шари́  
калами́ты мн. каламіт́и, -тів 
каламофи́товые сущ., мн. каламофі́тові, 

-вих 
кала́ндровый кала́ндровий; к-вая бу-

ма́га кала́ндровий папі́р 
калафати́т калафати́т, -ту 
каледони́ды мн. каледоні́ди, -ні́д 
каледони́т каледоні́т, -ту 
каледо́нский каледо́нський; к-кая 

скла́дчатость каледо́нська складча́стість 
кале́ние розжа́рення, (неоконч. д. – ещё) 

розжа́рювання, (закалка) гартува́ння 
калённый прич. гарто́ваний, роз-

жа́рюваний 
калёный прил. розжа́рений, гарто́ваний 
калери́т калери́т, -ту 
ка́ли ка́лі (нескл.); е́дкое к. їдке́ ка́лі 
калиальби́т каліальбі́т, -ту 
калианальци́м каліанальци́м, -му 
калиандези́н каліандези́н, -ну 
калианорти́т каліанорти́т, -ту 
калианортокла́з каліанортокла́з, -зу 
калибори́т калібори́т, -ту 
кали́бр (инструмент) каліб́р, -ра 
калибра́тор калібра́тор, -ра 
калибро́ванный калібро́ваний 

калиброва́ть[ся] калібрува́ти[ся], -ру́ю, 
-ру́єш, -ру́є[ться] 

калибро́вка калібро́вка, -ки, д. и п. -вці, 
р. мн. -вок, (неоконч. д. – обычно) калібру-
ва́ння 

калибро́вочный калібрува́льний; к-ное 
сопротивле́ние калібрува́льний о́пір 

калиброме́р калібромір́, -ра 
ка́лиево-ба́риевый ка́лієво-ба́рієвий; 

к.-б. полево́й шпат ка́лієво-ба́рієвий 
польови́й шпат 

ка́лиево-ма́гниевый ка́лієво-ма́гнієвий; 
к.-м-вая соль ка́лієво-ма́гнієва сіль 

ка́лиевый ка́лієвий; к-вая сели́тра 
ка́лієва селі́тра; к-вая слюда́ ка́лієва слю-
да́; к-вое стекло́ ка́лієве скло; к-вые ква-
сцы́ ка́лієвий галу́н; к. маргари́т ка́лієвий 
маргари́т; к. нефели́н ка́лієвий нефелі́н; 
к. плагиокла́з ка́лієвий плагіокла́з; 
к. полево́й шпат ка́лієвий польови́й шпат; 
к. рихтери́т ка́лієвий рихтери́т; к. сиени́т 
ка́лієвий сієні́т; к. цеоли́т ка́лієвий цеолі́т 

ка́лий ка́лій, -лію; азотноки́слый к. азот-
ноки́слий ка́лій; циа́нистый к. ціа́нистий 
ка́лій 

ка́лий-арго́новый ка́лій-арго́новий;  
к.-а. ме́тод ка́лій-арго́новий ме́тод 

кали́йный калі́йний; к-ная промы́шлен-
ность калі́йна промисло́вість; к-ная се-
ли́тра калі́йна селі́тра; к-ные квасцы́ ка-
лі́йний галу́н; к-ные со́ли калі́йні со́лі;  
к-ные удобре́ния калі́йні до́брива; к. поле-
во́й шпат калі́йний польови́й шпат; 
к. щёлок калі́йний луг 

каликобласти́ческий калікобласти́чний; 
к-кая кле́тка калікобласти́чна кліти́на 

ка́ликс ка́лікс, -са 
калина́тровый каліна́тровий; к. поле-

во́й шпат каліна́тровий польови́й шпат 
кали́нинский калі́нінський; к-кая мо-

ре́на калі́нінська море́на; к-кая сви́та 
калі́нінська сві́та; к-кое оледене́ние ка-
лі́нінське зледені́ння (заледені́ння) 

калини́т каліні́т, -ту 
калиофили́т каліофілі́т, -ту 
калипирохло́р каліпірохло́р, -ру 
кали́птровый калі́птровий 
калистронци́т калістронци́т, -ту 
калифика́ция каліфіка́ція, -ції 
калифо́рний каліфо́рній, -нію 
калифорни́йский каліфорні́йський; 

к. показа́тель несу́щей спосо́бности калі-
форні́йський показни́к носі́йної зда́тності 
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калифорни́т каліфорні́т, -ту 
калицини́т каліцині́т, -ту 
каличе́ каліче́ (нескл.) 
калишпа́т калішпа́т, -ту 
калишпатиза́ция калішпатиза́ція, -ції 
каллагхани́т калагхані́т, -ту 
каллаини́т калаїні́т, -ту 
каллаи́т калаї́т, -ту 
каллачани́т калачані́т, -ту 
каллили́т калілі́т, -ту 
каллиптери́дные сущ., мн. каліптери́дні, 

-них 
каллипте́рис каліпте́рис, -са 
каллои́т калої́т, -ту 
каллоли́т калолі́т, -ту 
ка́ллум ка́лум, -му 
ка́ллус ка́лус, -су 
каллья́рд калья́рд, -ду 
калмы́цкий калми́цький; к. ага́т кал-

ми́цький ага́т 
ка́ломель ка́ломель, -лю, т. -лем 
калори́йность калорі́йність, -ності, т.  

-ністю 
калори́йный калорі́йний 
калори́метр калори́метр, -ра 
калориметри́ческий калориметри́чний; 

к-кая бо́мба калориметри́чна бо́мба; 
к-кая спосо́бность калориметри́чна 
зда́тність; к. ана́лиз калориметри́чний 
ана́ліз; к-кое иссле́дование калоримет-
ри́чне дослі́дження 

калориме́трия калориме́трія, -рії 
кало́тты мн. кало́ти, -ів 
калсили́т калсилі́т, -ту 
калтони́т калтоні́т, -ту 
калтро́ны мн. калтро́ни, -нів 
ка́лтус ка́лтус; за́дний к. за́дній ка́лтус; 

пере́дний к. пере́дній ка́лтус 
калуши́т калуши́т, -ту 
ка́лушский ка́луський; к-кая сви́та 

ка́луська сві́та 
кальвонигри́т кальвонігри́т, -ту 
кальгини́т кальгіні́т, -ту 
кальгурли́т кальгурлі́т, -ту 
кальдази́т кальдази́т, -ту 
кальде́ра кальде́ра, -ри; взрывна́я к. 

вибухо́ва кальде́ра; вулкани́ческая к. 
вулкані́чна кальде́ра; двойна́я к. подві́йна 
кальде́ра; денудацио́нная к. денудаці́йна 
кальде́ра; к. обруше́ния кальде́ра об-
ва́лення (обва́лювання); к. с вытека́нием 
ла́вы кальде́ра з витіка́нням ла́ви; погру-

зи́вшаяся к. зану́рена кальде́ра; про-
ва́льная к. прова́льна кальде́ра; ри́сская к. 
ри́ська кальде́ра; скрытовулкани́ческая к. 
приховановулкані́чна кальде́ра; экспло-
зи́вная к. експлози́вна кальде́ра; эро-
зио́нная (эрози́йная) к. ерозі́йна кальде́ра 

кальдери́т кальдери́т, -ту 
кальдерообра́зный кальдероподі́бний; 

к-ное оседа́ние кальдероподі́бне осіда́ння 
калькарени́т калькарені́т, -ту 
калькари́феры мн. калькари́фери, -фер 
калькафани́т калькафані́т, -ту 
калькгу́р калькгу́р, -ру 
калькинси́т калькінси́т, -ту 
кальклаци́т кальклаци́т, -ту 
кальклити́т калькліти́т, -ту 
кальклути́т кальклути́т, -ту 
калькмалахи́т калькмалахі́т, -ту 
калькобла́сты мн. калькобла́сти, -тів 
кальковски́н кальковські́н, -ну 
кальковски́т кальковські́т, -ту 
калькофли́нта калькофлі́нта, -ти 
калькофтани́т калькофтані́т, -ту 
калькре́т калькре́т, -ту 
калькруди́т калькруди́т, -ту 
калькуля́тор калькуля́тор, -ра 
кальку́р кальку́р, -ру 
калькурмоли́т калькурмолі́т, -ту 
кальмафи́т кальмафі́т, -ту 
ка́льмиусский ка́льміуський; к-кая зо́на 

ка́льміуська зо́на; к-кая сви́та ка́льміуська 
сві́та; к-кая се́рия ка́льміуська се́рія 

кальсили́т кальсилі́т, -ту 
кальцелови́дный кальцелоподі́бний 
кальцело́идный кальцело́їдний; к. ко-

ра́лл кальцело́їдний кора́л; к. коралли́т 
кальцело́їдний коралі́т 

кальцео́ловый кальцео́ловий; к-вые 
слои́ кальцео́лові шари́  

кальциадамелли́т кальціадамелі́т, -ту 
кальцианкили́т кальціанкілі́т, -ту 
кальцибиоти́т кальцибіоти́т, -ту 
кальциграни́т кальциграні́т, -ту 
ка́льциево-магнезиа́льный ка́льцієво-

магнезіа́льний; к.-м. турмали́н ка́льцієво-
магнезіа́льний турмалі́н 

ка́льциевый ка́льцієвий; к-вая вода́ 
ка́льцієва вода́; к-вая по́чва ка́льцієвий 
ґрунт; к-вая сели́тра ка́льцієва селі́тра;  
к-вая соль ка́льцієва сіль; к. алюмогра-
на́т ка́льцієвий алюмограна́т; к. барье́р 
ка́льцієвий бар'є́р; к. карноти́т ка́льцієвий 
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карноти́т; к. метасомато́з ка́льцієвий ме-
тасомато́з; к. оливи́н ка́льцієвий оліві́н; 
к. ринколи́т ка́льцієвий ринколі́т; к. рио-
ли́т ка́льцієвий ріолі́т; к. сиени́т 
ка́льцієвий сієні́т; к. силика́т ка́льцієвий 
силіка́т; к. силика́т роговика́ ка́льцієвий 
силіка́т роговика́; к. тальк ка́льцієвий 
тальк; к. урани́т ка́льцієвий урані́т; 
к. ферриграна́т ка́льцієвий фериграна́т; 
к. целести́н ка́льцієвий целести́н; к. цео-
ли́т ка́льцієвий цеолі́т 

ка́льций ка́льцій, -цію; кремнети-
та́новый к. кремнетита́новий ка́льцій; 
углеки́слый к. вуглеки́слий ка́льцій; 
фто́ристый к. фто́ристий ка́льцій 

ка́льций-ма́гниевый ка́льцій-ма́гнієвий; 
к.-м. ме́тод ка́льцій-ма́гнієвий ме́тод 

кальциклази́т кальциклази́т, -ту 
кальциклазсиени́т кальциклазсієні́т, -ту 
кальцикри́т кальцикри́т, -ту 
кальцикули́т кальцикулі́т, -ту 
кальцилити́т кальциліти́т, -ту 
кальцилюти́т кальцилюти́т, -ту 
кальци́метр кальци́метр, -ра 
кальцимикри́т кальцимікри́т, -ту 
кальцина́ция кальцина́ція, -ції 
кальцини́рование кальцинува́ння 
кальцини́ровать[ся] кальцинува́ти[ся],  

-ну́ю, -ну́єш, -ну́є[ться] 
кальцини́рующийся кальцинува́льний 
кальциоакермани́т кальціоакермані́т, -ту 
кальциобари́т кальціобари́т, -ту 
кальциогармото́м кальціогармото́м, -му 
кальциодиалоги́т кальціодіалогі́т, -ту 
кальциокарноти́т кальціокарноти́т, -ту 
кальциоларсени́т кальціоларсені́т, -ту 
кальциооливи́н кальціооліві́н, -ну 
кальциоортосилика́т кальціоортосилі-

ка́т, -ту 
кальциосамарски́т кальціосамарські́т, -ту 
кальциота́льк кальціота́льк, -ку 
кальциоферри́т кальціофери́т, -ту 
кальциофорборти́т кальціофорборти́т, -ту 
кальциоцелести́н кальціоцелести́н, -ну 
кальципто́ховый кальципто́ховий 
кальцирти́т кальцирти́т, -ту 
кальцируди́т кальцируди́т, -ту 
кальцисляти́т кальцисляти́т, -ту 
кальциспари́т кальциспари́т, -ту 
кальциспессарти́н кальциспесарти́н, -ну 
кальцистронциани́т кальцистронціані́т, -ту 

кальцисферули́ды мн. кальцисферу-
лі́ди, -лі́д 

кальци́т кальци́т, -ту; атла́сный к. ат-
ла́сний кальци́т; бактериа́льный к. бак-
теріа́льний кальци́т; волокни́стый к. во-
локни́стий (волокнува́тий) кальци́т; во-
ню́чий к. смердю́чий кальци́т; 
гли́нистый к. гли́нистий (гли́нястий) ка-
льци́т; жилкова́тый к. жилкува́тий каль-
ци́т; конкрецио́нный к. конкреці́йний 
кальци́т; кремни́стый к. крем'яни́стий 
(кремени́стий) кальци́т; магнезиа́льный к. 
магнезіа́льний кальци́т; мучни́стый к. 
борошни́стий кальци́т; озёрный к. 
озе́рний кальци́т; острокристалли́ческий к. 
гострокристалі́чний кальци́т; плас-
ти́нчатый к. пласти́нчастий кальци́т; пре-
сново́дный к. прісново́дний кальци́т; ста-
лакти́товый к. сталакти́товий кальци́т 

кальцитиза́ция кальцитиза́ція, -ції 
кальцити́т кальцити́т, -ту 
кальци́товый кальци́товий; к. о́никс 

кальци́товий о́нікс; к. слой кальци́товий 
шар; к. трахи́т кальци́товий трахі́т; 
к. якупиранги́т кальци́товий якупірангі́т 

кальцитоли́т кальцитолі́т, -ту 
кальцитомсони́т кальцитомсоні́т, -ту 
кальцифика́ция кальцифіка́ція, -ції 
кальцифи́р кальцифі́р, -ру 
кальцокси́д кальцокси́д, -ду 
кальюляти́т кальюляти́т, -ту 
ка́люсский ка́люський; к-кая сви́та 

ка́люська сві́та; к-кие слои́ ка́люські шари́  
кама́зий кама́зій, -зію 
кама́зийский кама́зійський; к. век ка-

ма́зійський вік 
кама́ра кама́ра, -ри 
камареци́т камареци́т, -ту 
камародо́нтный камародо́нтний; к. фо-

на́рь камародо́нтний ліхта́р 
камарофо́риум камарофо́ріум, -му 
камаси́йский камасі́йський; к. отде́л 

камасі́йський ві́дділ 
камаси́т камаси́т, -ту 
камаси́т-трейберзи́т камаси́т-трейберзи́т, 

камаси́ту-трейберзи́ту 
каматули́д каматулі́д, -ду 
камафуги́т камафугі́т, -ту 
камаци́т камаци́т, -ту 
ка́мбиевый ка́мбієвий; к. слой ка́мбієвий 

шар  
ка́мбий ка́мбій, -бію 
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каме́дистый каме́дистий; к-тое те́ло ка-
ме́дисте ті́ло 

ка́медь ка́медь, -ді, т. -ддю 
каменели́нский каменелі́нський; к-кая 

сви́та каменелі́нська сві́та 
камене́цкий кам'яне́цький; к-кая сви́та 

кам'яне́цька сві́та 
камени́стый кам'яни́стий, каменя́стий, 

камени́стий; к-тая гу́бка кам'яни́ста (ка-
меня́ста, камени́ста) гу́бка; к-тая кле́тка 
кам'яни́ста (каменя́ста, камени́ста) клі-
ти́на; к-тая мель кам'яни́ста (каменя́ста, 
камени́ста) мілина́; к-тая о́тмель кам'я-
ни́ста (каменя́ста, камени́ста) обмі́лина;  
к-тая по́чва кам'яни́стий (каменя́стий, 
камени́стий) ґрунт; к-тая пусты́ня кам'я-
ни́ста (каменя́ста, камени́ста) пусте́ля;  
к-тая терра́са кам'яни́ста (каменя́ста, 
камени́ста) тера́са; к-тая тру́бка кам'я-
ни́ста (каменя́ста, камени́ста) тру́бка;  
к-тое дно кам'яни́сте (каменя́сте, каме-
ни́сте) дно; к. кана́л кам'яни́стий (каме-
ня́стий, камени́стий) кана́л; к. кора́лл 
кам'яни́стий (каменя́стий, камени́стий) 
кора́л; к. холм кам'яни́стий (каменя́стий, 
камени́стий) горб (па́горб) 

камени́т камені́т, -ту 
каменнобро́дский кам'янобрід́ський;  

к-кая сви́та кам'янобрі́дська сві́та 
каменнопото́кский кам'янопоті́цький; 

к-кая сви́та кам'янопоті́цька сві́та 
каменносоляно́й кам'яносоляни́й 
каменноу́гольный кам'янову́гі́льний; 

ве́рхние к-ные отложе́ния ве́рхні кам'я-
нову́гі́льні ві́дклади; к-ная и́звесть кам'я-
нову́гі́льне вапно́; к-ная поро́да кам'яно-
ву́гі́льна поро́да; к-ная сви́та кам'яно-
ву́гі́льна сві́та; к-ная систе́ма кам'яно-
ву́гі́льна систе́ма; к-ная смола́ кам'яно-
ву́гі́льна смола́; к-ная форма́ция кам'яно-
ву́гі́льна форма́ція; к-ное вре́мя кам'яно-
ву́гі́льний час; к-ное ма́сло кам'яно-
ву́гі́льне ма́сло; к. бассе́йн кам'яно-
ву́гі́льний басе́йн; к. газ кам'янову́гі́льний 
газ; к. дёготь кам'янову́гі́льний дьо́готь; 
к. известня́к кам'янову́гі́льний вапня́к; 
к. пек кам'янову́гі́льний пек; к. пери́од 
кам'янову́гі́льний пері́од; к. пласт кам'я-
нову́гі́льний пласт (кам'янову́гі́льний 
шар); к. райо́н кам'янову́гі́льний райо́н; 
ни́жние к-ные отложе́ния ни́жні кам'яно-
ву́гі́льні ві́дклади 

ка́менный кам'яни́й, камін́ний; дре́вний 
к. век да́вній кам'яни́й вік; к-ная гряда́ 
кам'яне́ (камін́не) па́смо; к-ная дробь ка-
м'яни́й (камі́нний) дріб; к-ная кла́дка 
кам'яна́ (камін́на) кла́дка; к-ная кон-
стру́кция кам'яна́ (камін́на) констру́кція;  
к-ная крепь кам'яне́ (камін́не) крі́плення; 
к-ная лави́на кам'яна́ лави́на; к-ная на-
бро́ска кам'яни́й на́кид; к-ная пала́тка 
кам'яни́й (камі́нний) наме́т; к-ная полоса́ 
кам'яна́ сму́га; к-ная подстила́ющая по-
ро́да кам'яна́ підстильна́ (підсте́льна, під-
стила́юча, підстеля́юча) поро́да; к-ная 
посте́ль кам'яна́ (камін́на) по́стіль; к-ная 
река́ (ре́чка) кам'яна́ рі́чка (ріка́); к-ная 
решётка кам'яні́ (камі́нні) ґра́ти; к-ная 
ро́ссыпь кам'яне́ розси́пище (кам'яни́й 
ро́зсип); к-ная се́тка кам'яна́ (камін́на) 
сі́тка; к-ная соль кам'яна́ сіль; к-ная 
ша́шка кам'яна́ (камі́нна) ша́шка; к-ная 
шля́па кам'яна́ шля́па; к-ное изде́лие ка-
м'яни́й (камі́нний) ви́ріб; к-ное кольцо́ 
кам'яне́ (камін́не) кільце́; к-ное литьё 
кам'яне́ (камін́не) литво́; к-ное ма́сло ка-
м'яне́ (камін́не) ма́сло; к-ное мо́ре кам'яне́ 
мо́ре; к-ное ору́дие кам'яне́ (камін́не) 
знаря́ддя; к-ное по́ле кам'яне́ по́ле; к-ные 
материа́лы кам'яні́ матеріа́ли; к. блок 
кам'яни́й (камі́нний) блок; к. век кам'яни́й 
вік; к. вене́ц кам'яни́й (камі́нний) віне́ць; 
к. дождь кам'яни́й (камін́ний) дощ; к. ка-
рье́р кам'яни́й кар'є́р; к. лёд кам'яни́й лід; 
к. метеори́т кам'яни́й метеори́т; к. много-
уго́льник кам'яни́й багатоку́тник; к. мозг 
кам'яни́й мо́зок; к. наконе́чник кам'яни́й 
(камін́ний) наконе́чник; к. пото́к кам'яни́й 
поті́к; к. столб кам'яни́й (камі́нний) стовп; 
к. у́голь кам'яне́ ву́гі́лля; к. хондри́т кам'я-
ни́й хондри́т; к. ще́бень (к-ная щебёнка) 
кам'яни́й ще́бінь (кам'яна́ щебі́нка); но́вый 
к. век нови́й кам'яни́й вік 

каменоло́мня каменоло́мня, -ні, каме-
ня́рня, -ні 

каме́нский камі́нський; к-кая сви́та  
камі́нська сві́та 

ка́мень ка́мінь, -меня (об отдельном 
камне) и -меню (собир.); ага́товый к. 
ага́товий ка́мінь; а́дский к. пеке́льний 
ка́мінь; алеба́стровый к. алеба́стровий 
ка́мінь; амазо́нский к. амазо́нський 
ка́мінь; арканза́сский к. арканза́ський 
ка́мінь; армя́нский к. вірме́нський ка́мінь; 
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асфа́льтовый к. асфа́льтовий ка́мінь; 
бортово́й к. бортови́й ка́мінь; бортово́й к. 
бордю́р бортови́й ка́мінь бордю́р; 
бу́товый к. бу́товий ка́мінь; буты́лочный к. 
пляшко́ви́й ка́мінь; ви́нный к. ви́нний 
ка́мінь; волше́бный к. чарівни́й ка́мінь; 
воню́чий к. смердю́чий ка́мінь; ги́псовый к. 
гі́псовий ка́мінь; горо́ховый к. горо́ховий 
ка́мінь; горше́чный к. горшко́вий 
(го́рщиковий) ка́мінь; гранёный к. гра-
но́ваний (гранча́стий) ка́мінь; декора-
ти́вный к. декорати́вний ка́мінь; дра-
гоце́нный к. кошто́вний (дорогоці́нний) 
ка́мінь; евре́йский к. євре́йський ка́мінь; 
есте́ственный к. приро́дний ка́мінь; жа-
роусто́йчивый к. жаротривки́й ка́мінь; 
желу́дочный к. шлунко́вий ка́мінь; жер-
ново́й к. жорнови́й ка́мінь; замо́чный к. 
замко́вий ка́мінь; звёздный к. зо́ряний 
ка́мінь; звеня́щий к. дзвінки́й ка́мінь; 
зерка́льный к. дзерка́льний ка́мінь; 
икряно́й к. ікряни́й ка́мінь; иску́сствен-
ный к. шту́чний ка́мінь; исштри-
хо́ванный к. поштрихо́ваний ка́мінь; кар-
то́фельный к. картопля́ний ка́мінь; ка-
ча́ющийся к. хитки́й (хитни́й) ка́мінь; 
квасцо́вый к. галуно́вий ка́мінь; кисло-
тоупо́рный к. кислототривки́й ка́мінь; 
кислотоусто́йчивый к. кислототривки́й 
(кислостійки́й) ка́мінь; кита́йский к. ки-
та́йський ка́мінь; ко́жаный к. шкіряни́й 
ка́мінь; ко́жистый к. шкіря́стий ка́мінь; 
ко́лотый бортово́й к. ко́лотий бортови́й 
ка́мінь; кори́чный к. кори́чний ка́мінь; 
корнуо́льский к. корнуо́льський ка́мінь; 
ко́ровый к. ко́ровий ка́мінь; крова́вый к. 
крива́вий ка́мінь; лазо́ревый к. лазу́ро́вий 
ка́мінь; лиди́йский к. ліді́йський ка́мінь; 
листова́тый к. листува́тий ка́мінь; лито-
графи́ческий к. літографіч́ний ка́мінь; 
литогра́фский к. літогра́фський ка́мінь; 
лу́нный к. мі́сячний ка́мінь; лучи́стый к. 
промени́стий ка́мінь; медо́вый к. медо́вий 
ка́мінь; мелово́й к. крейдяни́й ка́мінь; 
минда́льный к. мигда́льний (мигдале́вий) 
ка́мінь; монумента́льный к. монумен-
та́льний ка́мінь; мохово́й к. мохови́й 
ка́мінь; мы́льный к. ми́льний ка́мінь; 
неочи́щенный к. неочи́щений ка́мінь; 
ноздрева́тый к. ніздрюва́тий (дірча́стий) 
ка́мінь; облицо́вочный к. облицюва́льний 
(облицьо́вувальний) ка́мінь; о́бразный к. 

о́бразний ка́мінь; обто́ченный к. об-
то́чений ка́мінь; о́гненный к. вогня́ни́й 
ка́мінь; огранённый к. ограно́ваний 
(огра́нений) ка́мінь; оловя́нный к. оло-
в'я́ний ка́мінь; опо́рный к. опо́рний 
(опі́рний, підтримко́вий) ка́мінь; орли́ный к. 
орли́ний ка́мінь; о́спенный к. вісп'яни́й 
ка́мінь; отполиро́ванный к. відполі-
ро́ваний ка́мінь; пе́нистый к. пі́нявий 
(пі́ни́стий) ка́мінь; пе́нный к. пі́нний 
ка́мінь; пе́нящийся к. пінли́вий ка́мінь; 
пи́льный бортово́й к. пи́ляний бортови́й 
ка́мінь; поде́лочный к. виробни́й ка́мінь; 
полудрагоце́нный к. напівкошто́вний 
(напівдорогоці́нний) ка́мінь; по́ристый к. 
по́ристий ка́мінь; приро́дный бортово́й к. 
приро́дний бортови́й ка́мінь; проби́рный к. 
пробі́рний ка́мінь; про́бковый к. про́бко-
вий (ко́рко́вий) ка́мінь; пу́динговый к. 
пу́динговий ка́мінь; пустоте́лый к. порож-
ни́стий (пустоті́лий) ка́мінь; пусты́нный к. 
пусте́льний ка́мінь; рво́тный к. блю-
во́тний ка́мінь; рогово́й к. рогови́й ка́мінь; 
самоцве́тный к. самоцві́тний ка́мінь, 
ка́мінь-самоцві́т; свино́й к. свиня́чий 
ка́мінь; синтети́ческий к. синтети́чний 
ка́мінь; скорлу́пчатый к. шкаралу́пчастий 
ка́мінь; слои́стый к. шарува́тий ка́мінь; 
смоляно́й к. смоляни́й ка́мінь; со́лнеч-
ный к. со́нячний ка́мінь; спа́ржевый к. 
спа́ржевий ка́мінь; стеново́й к. стінови́й 
ка́мінь; строи́тельный к. будіве́льний 
ка́мінь; та́льковый к. та́льковий ка́мінь; 
талькохлори́товый к. талькохлори́товий 
ка́мінь; техни́ческий к. техні́чний ка́мінь; 
точи́льный к. гостри́льний (точи́льний) 
ка́мінь; фарфо́ровый к. фа́рфо́ровий 
ка́мінь; цветны́е к-мни кольоро́ві ка́мені; 
ше́рловый к. ше́рловий ка́мінь; 
шла́ковый к. шла́ковий ка́мінь; щёлоч-
ноусто́йчивый к. луготривки́й ка́мінь 

ка́мень-плитня́к ка́мінь-плитня́к, 
ка́меню-плитняку́ 

ка́мера ка́мера, -ри; аксилля́рная к. ак-
силя́рна ка́мера; акцессо́рная к. акце-
со́рна ка́мера; архегониа́льная к. архего-
ніа́льна ка́мера; вентра́льная к. вент-
ра́льна ка́мера; ве́рхняя к. ве́рхня ка́мера; 
взду́тая к. зду́та ка́мера; возду́шная к. 
пові́тря́на ка́мера; втори́чная к. втори́нна 
ка́мера; вулкани́ческая к. вулкані́чна 
ка́мера; вы́водковая к. ви́водкова ка́мера; 
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газоно́сная к. газоно́сна ка́мера; герон-
ти́ческая к. геронти́чна (старе́ча) ка́мера; 
доба́вочная к. додатко́ва ка́мера; дор-
са́льная к. дорса́льна ка́мера; жа́берная к. 
зя́брова ка́мера; жгу́тиковая к. 
джгу́тикова ка́мера; жила́я к. житлова́ 
ка́мера; заря́дная к. заря́дна ка́мера; изо-
ли́рованная к. ізольо́вана ка́мера; иони-
зацио́нная к. іонізаці́йна ка́мера; к. для 
трёхо́сного сжа́тия ка́мера для триві́сного 
(трьохосьово́го) сти́ску (сти́снення); 
к. фораминифе́р ка́мера форамініфе́р; 
кардиака́льная к. кардіака́льна ка́мера; 
кольцева́я к. кільце́ва ка́мера; конден-
сацио́нная к. конденсаці́йна ка́мера; ла-
бири́нтная к. лабіри́нтна ка́мера; лар-
ко́идная вну́тренняя к. ларко́їдна 
вну́трішня ка́мера; ло́жная вы́водковая к. 
неспра́вжня ви́водкова ка́мера; магма-
ти́ческая к. магмати́чна ка́мера; меж-
вспомога́тельные к-ры міждопомі́жні ́
ка́мери; межперегоро́дочная к. міжпере-
горо́дкова ка́мера; наджа́берная к. на-
дзя́брова ка́мера; направля́ющая к. на-
прямна́ (спрямо́вувальна, скеро́вувальна, 
скеро́вуюча) ка́мера; нача́льная к. почат-
ко́ва ка́мера; перви́чная к. перви́нна 
ка́мера; периэмбриона́льные к-ры пері-
ембріона́льні ка́мери; пита́ющая к. жи-
ви́льна ка́мера; погреба́льная к. похо-
ва́льна ка́мера; подзе́мная к. підзе́мна 
ка́мера; по́ровая к. по́рова ка́мера; по-
плавко́вая к. поплавко́ва ка́мера; примо-
рдиа́льная к. примордіа́льна ка́мера; псе-
вдотру́бчатая к. псевдотрубча́ста ка́мера; 
пыльцева́я к. пилко́ва ка́мера; ра-
диа́льная к. радіа́льна ка́мера; ра-
диа́льная экваториа́льная к. радіа́льна 
екваторіа́льна ка́мера; рентге́новская к. 
рентге́нівська ка́мера; симметри́ческие 
(симметри́чные) к-ры симетри́чні 
ка́мери; спира́льная к. спіра́льна ка́мера; 
суши́льная к. суши́льна ка́мера; сцин-
тилляцио́нная к. сцинтиляці́йна ка́мера; 
тениа́льная к. теніа́льна ка́мера; терми-
на́льная к. терміна́льна ка́мера; 
тру́бчатая к. трубча́ста ка́мера; 
центра́льная к. центра́льна ка́мера; эква-
ториа́льные к-ры екваторіа́льні ка́мери; 
эманацио́нная к. еманаці́йна ка́мера; эм-
бриона́льная к. ембріона́льна ка́мера 

ка́мера-де́мпфер ка́мера-де́мпфер, 
ка́мери-де́мпфера 

камера́льный камера́льний; к-ная об-
рабо́тка камера́льна обро́бка; к-ные ра-
бо́ты камера́льні робо́ти 

ка́мерка комір́ка, -ки, д. и п. -рці, мн.  
-рок; аперту́рная к. аперту́рна комір́ка; 
к. ра́ковины комір́ка черепа́шки (му́шлі, 
ско́йки); у́стьевая (устьева́я) к. устєва́ 
(вічкова́) комір́ка 

ка́мерно-столбово́й ка́мерно-стовпови́й; 
к.-с-ва́я систе́ма разрабо́тки ка́мерно-
стовпова́ систе́ма розро́бки 

ка́мерный ка́мерний; к-ная жи́ла 
ка́мерна жи́ла; к-ная ма́нтия ка́мерна 
ма́нтія; к-ная по́лость ка́мерна порож-
ни́на; к-ная по́ра ка́мерна по́ра; к-ная 
ра́ма ка́мерна ра́ма; к-ная систе́ма 
ка́мерна систе́ма; к-ное месторожде́ние 
ка́мерне родо́вище; к-ные криста́ллы 
ка́мерні криста́ли; к-ные кры́лья ка́мерні 
кри́ла; к-ные отложе́ния ка́мерні 
ві́дклади; к. газ ка́мерний газ; к. заря́д 
ка́мерний заря́д; к. о́рган ка́мерний о́рган; 
органи́ческие к-ные отложе́ния орга-
ні́чні ка́мерні ві́дклади; стенны́е к-ные 
отложе́ния стінні́ ка́мерні ві́дклади 

камеросто́м камеросто́м, -ма 
камерто́нный камерто́нний; к. уси-

ли́тель камерто́нний підси́лювач 
ка́мешек камін́чик, -ка; ра́ковый к. 

ра́ковий камін́чик 
камиокали́т каміокалі́т, -ту 
камневи́дный, камнеобра́зный камене-

поді́бний 
камнедроби́льный каменедроби́льний; 

к. стано́к каменедроби́льний верста́т 
камнело́мковые сущ., мн. ломикамене́ві, 

-вих 
камнеобраба́тывающий каменеобро́бний; 

к. стано́к каменеобро́бний верста́т 
камнепа́д каменепа́д, -ду 
камнере́зный каменері́зальний, камене-

рі́зний; ба́ровая к-ная маши́на ба́рова 
каменері́зальна маши́на; к-ная пила́ ка-
менері́зна пи́лка (пила́) 

камнесамоцве́тный каменесамоцві́тний; 
к-ное сырьё каменесамоцві́тна сировина́ 

камнето́чец брусо́к, -ска́ 
камнеубо́рочный каменезбира́льний;  

к-ная маши́на каменезбира́льна маши́на 
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ка́мовый ка́мовий; к-вое по́ле ка́мове 
по́ле 

кампа́н кампа́н, -ну 
кампани́т кампані́т, -ту 
кампа́нский кампа́нський; к. я́рус кам-

па́нський я́рус 
кампануля́рии мн. кампануля́рії, -рій 
кампери́т кампери́т, -ту 
кампили́т кампілі́т, -ту 
кампи́льский кампі́льський; к-кие слои́ 

кампі́льські шари́; к. подъя́рус кампі́ль-
ський під'я́рус 

камподееви́дный камподієподіб́ний;  
к-ная личи́нка камподієподіб́на личи́нка 

камптоге́ны мн. камптоге́ни, -нів 
камптодро́мный камптодро́мний; к-ное 

жилкова́ние камптодро́мне жилкува́ння 
камптонекто́новый камптонекто́новий; 

к-вая скульпту́ра камптонекто́нова  
кульпту́ра 

камптоне́ктусовый камптоне́ктусовий; 
к-вая скульпту́ра камптоне́ктусова  
скульпту́ра 

камптони́т камптоні́т, -ту 
камселли́т камселі́т, -ту 
камуфле́т камуфле́т, -ту 
камуфле́тный камуфле́тний; к-ная пята́ 

камуфле́тна п'ята́; к-ная сва́я камуфле́тна 
па́ля; к-ное де́йствие камуфле́тна ді́я;  
к-ное ушире́ние камуфле́тне розши́рення; 
к. взрыв камуфле́тний ви́бух 

ка́мы мн. ка́ми, -мів 
камы́ш-буру́нский коми́ш-буру́нський; 

к-кие слои́ комиш-буру́нські шари́  
камышева́хский комишува́ський; к-кая 

сви́та комишува́ська сві́та 
камыша́нский комиша́нський; к-кая 

сви́та комиша́нська сві́та 
камышли́нский комишлін́ський; к-кие 

слои́ комишлі́нські шари́  
канаани́т канаані́т, -ту 
кана́ва кана́ва, -ви; водозаводна́я к. во-

дозаводна́ кана́ва; водоотво́дная к. водо-
відвідна́ кана́ва; водоотливна́я (водоот-
ли́вная) к. водовідливна́ кана́ва; дре-
на́жная к. дрена́жна кана́ва; поиско́вая к. 
пошуко́ва (розшуко́ва, розві́дувальна) 
кана́ва; про́бная к. про́бна кана́ва; ра-
зве́дочная к. розві́дувальна кана́ва; разре-
зна́я к. розрізна́ кана́ва 

кана́ва-торфоприёмник кана́ва-торфо-
прийма́льник, кана́ви-торфоприйма́льника 

канавокопа́тель канавокопа́ч, -ча́, т. -че́м 
канади́т канади́т, -ту 
кана́дский кана́дський; к. бальза́м ка-

на́дський бальза́м; к. карбура́н кана́д-
ський карбура́н; к. отде́л кана́дський 
ві́дділ; К. щит Кана́дський щит; к. янта́рь 
кана́дський буршти́н (янта́р); к. я́рус ка-
на́дський я́рус 

кана́л кана́л, -лу; аксиа́льный к. ак-
сіа́льний кана́л; алисфено́идный к. алі-
сфено́їдний кана́л; амбулакра́льный к. 
амбулакра́льний кана́л; вну́тренний к. 
вну́трішній кана́л; вулкани́ческий к. вул-
кані́чний кана́л; выводя́щий к. вивідни́й 
кана́л; выдели́тельный к. видільни́й ка-
на́л; вынося́щий к. виносни́й кана́л; 
гла́вный к. головни́й (основни́й) кана́л; 
глуби́нный к. свя́зи глиби́нний кана́л 
зв'язку́; дополни́тельные по́ровые к-лы 
додатко́ві по́рові кана́ли; камени́стый к. 
кам'яни́стий (каменя́стий, камени́стий) 
кана́л; к. в дорса́льной ча́сти рук кана́л у 
дорса́льній части́ні рук; к. в сифо́не нау-
тилоиде́и кана́л у сифо́ні наутилоіде́ї; к. 
вулка́на кана́л вулка́на; к. газифика́ции 
кана́л газифіка́ції; к. жа́берного мешка́ 
кана́л зя́брового мішка́; к. кра́тера кана́л 
кра́тера; к. оборо́та кана́л оборо́ту 
(о́берту); к. размы́ва кана́л розмива́ння 
(розми́ву); к. свя́зи кана́л зв'язку́; к. сто́ка 
кана́л стіка́ння (сто́ку); к. эндоко́на кана́л 
ендоко́ну; капилля́рный к. капіля́рний 
кана́л; кольцево́й к. кільце́вий кана́л; 
краево́й к. крайови́й кана́л; крылокли-
нови́дный к. крилоклиноподі́бний кана́л; 
ло́жный по́ровый к. неспра́вжній 
по́ровий кана́л; лучево́й к. промене́вий 
кана́л; мадрепо́ровый к. мадрепо́ровий 
кана́л; маргина́льный к. маргіна́льний 
кана́л; межсепта́льный к. міжсепта́льний 
кана́л; о́бщий к. граптоли́тов спі́льний 
кана́л граптолі́тів; осево́й к. осьови́й ка-
на́л; отводя́щий к. відвідни́й кана́л; пи-
та́ющий к. живи́льний кана́л; подво-
дя́щий к. підвідни́й кана́л; по́ровый к. 
по́ровий кана́л; принося́щий к. принос-
ни́й кана́л; продувно́й к. продувни́й ка-
на́л; радиа́льный к. радіа́льний кана́л; 
рёберный к. ребро́ви́й (ребе́рний) кана́л; 
ру́дный к. ру́дний кана́л; секрето́рный к. 
секрето́рний кана́л; сифона́льный к. си-
фона́льний кана́л; слепо́й к. сліпи́й кана́л; 
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соединённый к. з'є́днаний кана́л; спи-
ра́льный к. спіра́льний кана́л; среди́нный к. 
сере́динний кана́л; соедини́тельный к. 
сполу́чний (з'є́днувальний) кана́л; 
тру́бчатый к. трубча́стий кана́л; 
центра́льный астроре́зальный к. 
центра́льний астроріз́альний кана́л 

кана́лец кана́лець, -льця, т. -льцем 
канализи́рованный каналізо́ваний;  

к-ное разви́тие каналізо́ваний ро́звиток 
каналику́ла каналіку́ла, -ли 
кана́льный кана́льний 
кана́льчатый кана́льчастий; к-тая жи́ла 

кана́льчаста жи́ла; к-тая экзи́на кана́ль-
часта екзи́на; к-тое вещество́ кана́льчаста 
речовина́ 

каналя́рии мн. каналя́рії, -рій 
каналя́рный каналя́рний; к-ная 

спи́кула каналя́рна спі́кула 
кана́рковый кана́рковий; к-вая кость 

кана́ркова кі́стка 
канаси́т канаси́т, -ту 
кана́т кана́т, -та, ли́нва, -ви, кодо́ла, -ли; 

бури́льный к. бури́льний кана́т (бури́льна 
ли́нва, бури́льна кодо́ла); та́левый к. 
та́левий кана́т (та́лева ли́нва, та́лева ко-
до́ла); тарта́льный к. тарта́льний кана́т; 
цилиндри́ческий к. циліндри́чний кана́т 

кана́тик кана́тик, -ка 
кана́тный кана́тний; к-ная ла́ва кана́тна 

ла́ва; к-ная пила́ кана́тна пи́лка (пила́);  
к-ное буре́ние кана́тне бурі́ння; к. бур 
кана́тний бур; подвесна́я к-ная доро́га 
підвісна́ кана́тна доро́га 

канатоподо́бный канатоподі́бний; к-ная 
ла́ва канатоподі́бна ла́ва 

канбии́т канбії́т, -ту 
ка́нга ка́нга, -ги, д. и п. -нзі 
кандели́т канделі́т, -ту 
ка́ндер ка́ндер, -ру 
ка́ндерский ка́ндерський; к-кое оле-

дене́ние ка́ндерське зледені́ння (зале-
дені́ння) 

канди́т канди́т, -ту 
ка́невский ка́нівський; к-кая сви́та 

ка́нівська сві́та; к-кая се́рия ка́нівська 
серія; к. надгоризо́нт ка́нівський надгори-
зо́нт; к. я́рус ка́нівський я́рус 

канеи́т канеї́т, -ту 
канзаси́т канзаси́т, -ту 
канза́сский канза́ський; к-кое оледене́ние 

канза́ське зледені́ння (заледені́ння) 

канзеби́т канзебі́т, -ту 
кани́ловский кани́лівський; к-кая сви́та 

кани́лівська сві́та 
кани́т кані́т, -ту 
канифо́ль каніфо́ль, -лі, т. -ллю 
канкали́т канкалі́т, -ту 
канкарски́т канкарські́т, -ту 
канкрени́товый канкрені́товий; к. фени́т 

канкрені́товий фені́т 
канкрини́т канкрині́т, -ту 
канкрини́товый канкрині́товий; к. ийоли́т 

канкрині́товий ійолі́т; к. сиени́т канкри-
ні́товий сієні́т 

каннелю́ры мн. канелю́ри, -лю́р 
канниццари́т каніцари́т, -ту 
каноксени́т каноксені́т, -ту 
кант кант, -та; боково́й к. капюшо́на біч-

ни́й (бокови́й) кант капюшо́на; за́дний к. 
за́дній кант; к-ты рукоя́тки ка́нти рукоя́тки 

кантали́т канталі́т, -ту 
кантеми́ровский кантеми́рівський;  

к-кая сви́та кантеми́рівська сві́та 
кантони́т кантоні́т, -ту 
канцелля́тный канцеля́тний; к-ная 

скульпту́ра канцеля́тна скульпту́ра 
канье́р каньє́р, -ра 
каньо́н каньйо́н, -ну; подво́дный к. під-

во́дний каньйо́н 
каоли́н каолі́н, -ну; бе́лый оса́дочный к. 

бі́лий осадо́вий каолі́н; втори́чный к. 
втори́нний каолі́н; галлуази́товый к. га-
луази́товий каолі́н; мя́гкий к. м'яки́й као-
лі́н; обогащённый к. збага́чений каолі́н; 
оста́точный к. за́лишко́вий каолі́н; от-
ло́женный к. відкла́дений каолі́н; 
отму́ченный к. відму́лений (відму́чений) 
каолі́н; перви́чный к. перви́нний каолі́н; 
сыро́й к. сири́й каолі́н 

каолиниза́ция каолініза́ція, -ції; гидро-
терма́льная к. гідротерма́льна каолініза́ція; 
гиперге́нная к. гіперге́нна каолініза́ція 

каолинизи́рованный каолінізо́ваний; 
коалинизи́рованный грани́т коаліні-
зо́ваний грані́т 

каолини́т каоліні́т, -ту 
каолини́товый каоліні́товий; к-вая 

гли́на каоліні́това гли́на 
каоли́новый каолі́новий; к-вая кора́ 

выве́тривания каолі́нова кора́ ви-
ві́трювання (зві́трювання); к-вое сырьё 
каолі́нова сировина́; к-вое ядро́ каолі́нове 
ядро́; к. цеме́нт каолі́новий цеме́нт 
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каолиноли́т каолінолі́т, -ту 
кап кап, -пу 
ка́пельный, каплеви́дный крапли́нний, 

краплеподі́бний; ка́пельная конденса́ция 
крапли́нна конденса́ція; к-ная тексту́ра 
крапли́нна (краплеподі́бна) тексту́ра; 
ка́пельный коне́ц крапли́нний кіне́ць; 
ка́пельный ко́нус кра́пельний ко́нус; 
ка́пельный ме́тод кра́пельний ме́тод 

капельножи́дкий краплиннорідки́й; к-кая 
вода́ краплиннорідка́ вода́ 

капиллити́т капіліти́т, -ту 
капилля́р капіля́р, -ра 
капилляри́метр капіляри́метр, -ра; 

к. Каме́нского капіляри́метр Каме́нського 
капилля́рность капіля́рність, -ності, т.  

-ністю 
капилля́рный капіля́рний; к-ная ад-

со́рбция капіля́рна адсо́рбція; к-ная вла-
гоёмкость капіля́рна вологоє́мність (воло-
гомі́сткість); к-ная вода́ капіля́рна вода́; 
к-ная ёмкость капіля́рна є́мність; к-ная 
зо́на капіля́рна зо́на; к-ная инфиль-
тра́ция капіля́рна інфільтра́ція; к-ная 
мигра́ция капіля́рна мігра́ція; к-ная обо-
ло́чка капіля́рна оболо́нка; к-ная по́ра 
капіля́рна по́ра; к-ная по́ристость капі-
ля́рна по́ристість; к-ная пропи́тка капі-
ля́рне просо́чування (наси́чення); к-ная 
пустота́ капіля́рна порожни́на (пустота́); 
к-ная систе́ма капіля́рна систе́ма; к-ная 
сква́жность (сква́жистость) капіля́рна 
шпарува́тість; к-ная ткань капіля́рна тка-
ни́на; к-ное давле́ние капіля́рний тиск;  
к-ное движе́ние капіля́рний рух; к-ное 
натяже́ние капіля́рний на́тяг; к-ное под-
ня́тие капіля́рне підняття́; к-ное притя-
же́ние капіля́рне притяга́ння; к-ное про-
са́чивание капіля́рне просо́чування; к-ное 
тре́ние капіля́рне тертя́; к. ана́лиз капі-
ля́рний ана́ліз; к. исто́чник капіля́рне 
джерело́; к. кана́л капіля́рний кана́л; 
к. пото́к капіля́рний поті́к; к. по́яс капі-
ля́рний по́яс 

капита́льный капіта́льний; к-ная тран-
ше́я капіта́льна транше́я; к-ные вложе́ния 
капіта́льні вкла́дення (вклада́ння); к-ные 
го́рные вы́работки капіта́льні гірни́чі 
ви́робки; к-ные затра́ты капіта́льні ви́трати 

капиту́лум капіту́лум, -му 
капка́нский капка́нський; к. подъя́рус 

капка́нський під'я́рус 

каплеви́дный краплеподі́бний; к-ная 
ма́сса краплеподі́бна ма́са; к. резервуа́р 
краплеподі́бний резервуа́р 

каплепаде́ние краплепаді́ння 
каплеобразова́ние краплеутво́рення, 

(неоконч. д. – ещё) краплеутво́рювання, 
краплетво́рення 

капорциани́т, капорчани́т, капорчиа-
ни́т капорціані́т, -ту, капорчані́т, -ту, ка-
порчіані́т, -ту 

каппаме́тр капаме́тр, -ра 
каппелени́т капелені́т, -ту 
капро́новый капро́новий; к-вая кисло-

та́ капро́нова кислота́ 
ка́пси ка́псі (нескл.) 
ка́пский ка́пський; к-кая систе́ма 

ка́пська систе́ма; к. алма́з ка́пський алма́з; 
к. руби́н ка́пський рубі́н; к. хризоли́т 
ка́пський хризолі́т 

ка́псула ка́псула, -ли; дорса́льная к. дор-
са́льна ка́псула; известко́вая к. вапни́ста 
ка́псула; к. ка́псулы ка́псула ка́псули; обо-
ня́тельная к. нюхова́ ка́псула; спо́ровая к. 
спо́рова ка́псула; центра́льная к. центра́льна 
ка́псула 

ка́псюль ка́псуль, -ля, т. -лем; ми-
крофо́нный к. мікрофо́нний ка́псуль 

ка́псюль-детона́тор ка́псуль-детона́тор, 
ка́псуля-детона́тора 

ка́псюльный ка́псульний 
капта́ж капта́ж, -жу, т. -жем; к. ис-

то́чника капта́ж джерела́; к. сква́жины 
капта́ж свердлови́ни 

каптаку́ла каптаку́ла, -ли 
капти́ровать[ся] каптува́ти[ся], -ту́ю,  

-ту́єш, -ту́є[ться] 
капюшо́н відло́га, -ги, д. и п. -ло́зі, 

ка́пту́р, -ра́, капюшо́н, -на; к. карди-
на́льного отро́стка відло́га (ка́пту́р, ка-
пюшо́н) кардина́льного відро́стка 

капюшо́нный капюшо́новий; к. слой 
капюшо́новий шар  

кар (ледниковый) кар, -ра 
караби́йский карабі́йський; к-кая 

то́лща карабі́йська то́вща 
караваеви́дный, караваеобра́зный ко-

роваєподі́бний; к-ная ма́сса короваєпо-
ді́бна ма́са; к-ная отде́льность короває-
поді́бна окре́мість 

карава́инский карава́їнський; к-кая 
сви́та карава́їнська сві́та 
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караганди́нский караганди́нський;  
к-кая сви́та караганди́нська сві́та 

карага́нский карага́нський; к-кая 
па́чка карага́нська па́чка; к-кая се́рия 
карага́нська се́рія 

карага́чский карага́цький; к-кая сви́та 
карага́цька сві́та 

карада́гский карада́зький; к-кая вул-
кани́ческая се́рия карада́зька вулкані́чна 
се́рія; к-кая сви́та карада́зька сві́та 

карадо́к карадо́к, -ку 
карадо́кский карадо́кський; к. век кара-

до́кський вік; к. я́рус карадо́кський я́рус 
карае́цкий карає́цький; к-кая сви́та ка-

рає́цька сві́та 
каразиоли́т каразіолі́т, -ту 
караколи́т караколі́т, -ту 
караку́бский караку́бський; к-кая 

сви́та караку́бська сві́та; к-кая зо́на кара-
ку́бська зо́на 

карама́нский карама́нський; к-кая 
сви́та карама́нська сві́та 

каранда́шный олівце́вий; к-ная руда́ 
олівце́ва руда́; к. гнейс олівце́вий гнейс 

карапа́кс карапа́кс, -су 
карапга́т карапга́т, -ту 
кара́т кара́т, -та 
карата́вий карата́вій, -вію 
карата́уский карата́уський; к-кая се́рия 

карата́уська се́рія 
карату́з карату́з, -зу 
карачаи́т карачаїт́, -ту 
карбази́д карбази́д, -ду 
карбазо́л карбазо́л, -лу 
карбами́д карбамід́, -ду 
карбапати́т карбапати́т, -ту 
карбе́н карбе́н, -ну 
карби́д карбі́д, -ду; к. вольфра́ма карбі́д 

вольфра́му; к. желе́за карбі́д залі́за; 
к. ка́льция карбі́д ка́льцію; к. кре́мния 
карбі́д кре́мнію  

карби́дный карбі́дний; к-ное желе́зо  
карбі́дне залі́зо 

карби́н карбі́н, -ну 
карбино́л карбіно́л, -лу 
карбогуми́н карбогумі́н, -ну 
карбодави́н карбодаві́н, -ну 
карбои́д карбої́д, -ду 
карбокси́л карбокси́л, -лу 
карбола́т карбола́т, -ту 
карболи́т карболі́т, -ту 
карбо́ловый карбо́ловий; к-вая кислота́ 

карбо́лова кислота́ 

карбоме́ргель карбоме́ргель, -лю, т. -лем 
карбоморфи́зм карбоморфіз́м, -му 
карбо́н карбо́н, -ну; продукти́вный к. 

продукти́вний карбо́н 
карбона́до карбона́до (нескл.) 
карбона́т карбона́т, -ту; безво́дный к. 

безво́дний карбона́т; бу́рый к. бу́рий кар-
бона́т; во́дный к. во́дний карбона́т; 
к. ба́рия карбона́т ба́рію; к. желе́за кар-
бона́т залі́за; к. и́звести карбона́т вапна́; 
к. ка́льция карбона́т ка́льцію; к. на́трия 
карбона́т на́трію; к. свинца́ карбона́т свин-
цю́; к. щёлочи карбона́т лу́гу; ки́слый к. 
ки́слий карбона́т; основно́й к. основни́й 
карбона́т; сре́дний к. сере́дній карбона́т; 
тонкозерни́стый к. ка́льция тонкозер-
ни́стий карбона́т ка́льцію 

карбона́т-апати́т карбона́т-апати́т, -ту 
карбонатиза́ция карбонатиза́ція, -ції 
карбонати́т карбонати́т, -ту 
карбонати́товый карбонати́товий; к-вое 

месторожде́ние карбонати́тове родо́вище 
карбона́тность карбона́тність, -ності, т. 

-ністю; к. оса́дочных поро́д карбона́тність 
осадо́вих порі́д 

карбона́тный карбона́тний; к-ная вода́ 
карбона́тна вода́; к-ная гли́на карбона́тна 
гли́на; к-ная жёсткость карбона́тна 
жо́рсткість; к-ная поро́да карбона́тна 
поро́да; к-ная по́чва карбона́тний ґрунт; 
к-ная сви́та карбона́тна сві́та; к-ная се-
димента́ция карбона́тна седимента́ція;  
к-ное минера́льное о́зеро карбона́тне 
мінера́льне о́зеро; к-ное сырьё карбона́тна 
сировина́; к. карст карбона́тний карст; 
к. ме́ргель карбона́тний ме́ргель; к. су-
гли́нок карбона́тний су́глинок; к. фтор-
апати́т карбона́тний фторапати́т; к. цеме́нт 
карбона́тний цеме́нт 

карбонатонакопле́ние карбонатонагро-
ма́дження, карбонатонакопи́чення 

карбонатфторапати́т карбонатфторапа-
ти́т, -ту 

карбониза́ция карбоніза́ція, -ції 
карбонизи́ровать[ся] карбонізува́ти[ся], 

-зу́ю, -зу́єш, -зу́є[ться] 
карбони́л карбоні́л, -лу 
карбони́льный карбоні́льний 
карбони́т карбоні́т, -ту 
карбонитиза́ция карбонітиза́ція, -ції; 

гидротерма́льная к. гідротерма́льна кар-
бонітиза́ція; гиперге́нная к. гіперге́нна 
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карбонітиза́ція; метасомати́ческая к. 
метасомати́чна карбонітиза́ція; эндо-
ге́нная к. ендоге́нна карбонітиза́ція 

карбонитизи́рованный карбоніти-
зо́ваний 

карбо́новый карбо́новий; к-вая кислота́ 
карбо́нова кислота́ 

карбоноли́т карбонолі́т, -ту 
карбору́нд карбору́нд, -ду 
карботе́ны мн. карботе́ни, -нів 
карбоце́р карбоце́р, -ру 
карбоцернаи́т карбоцернаї́т, -ту 
карбофи́р карбофі́р, -ру 
карбу́нкул карбу́нкул, -лу 
карбура́н карбура́н, -ну; кана́дский к. 

кана́дський карбура́н; каре́льский к. ка-
ре́льський карбура́н 

карде́ллы мн. карде́ли, -де́л 
кардени́т кардені́т, -ту 
кардиака́льный кардіака́льний; к-ная 

ка́мера кардіака́льна ка́мера 
кардиа́льный кардіа́льний; к-ная 

ло́пасть кардіа́льна ло́пать; к-ная о́бласть 
кардіа́льна о́бласть 

кардиана́лиум кардіана́ліум, -му 
кардина́льный кардина́льний; к-ная 

аре́а (аре́я) кардина́льна аре́а (аре́я);  
к-ная ось кардина́льна вісь; к-ная пло-
ща́дка кардина́льна площа́дка; к-ная 
се́пта кардина́льна се́пта; к-ная фоссу́ла 
кардина́льна фосу́ла; к-ное оконча́ние 
кардина́льне закі́нчення; к-ное плато́ кар-
дина́льне плато́; к-ные ва́лики карди-
на́льні ва́лики; к-ные и́глы кардина́льні 
голки́; к-ные пласти́ны кардина́льні пла-
сти́ни; к-ные рёбра кардина́льні ре́бра;  
к-ные углы́ кардина́льні кути́; к. край 
кардина́льний край; к. минера́л карди-
на́льний мінера́л; к. остроконе́чник кар-
дина́льний шпиль (шпича́к); к. отро́сток 
кардина́льний відро́сток; к. у́гол карди-
на́льний кут 

кардио́ида кардіо́їда, -ди 
карди́фский карди́фський; к. у́голь кар-

ди́фське ву́гі́лля 
ка́рдо ка́рдо (нескл.) 
кардо́ка кардо́ка, -ки, д. и п. -до́ці 
карелиани́т кареліані́т, -ту 
карелини́т кареліні́т, -ту 
каре́льский каре́льський; к-кая сви́та 

каре́льська сві́та; к-кая скла́дчатость 
каре́льська складча́стість; к-кая фа́за 

скла́дчатости каре́льська фа́за склад-
ча́стості; к-кая форма́ция каре́льська 
форма́ція; к-кие образова́ния каре́льські 
утво́рення; к. карбура́н каре́льський кар-
бура́н; к. тип водопа́да каре́льський тип 
водоспа́ду 

каре́ны мн. каре́ни, -нів 
каре́тка каре́тка, -ки, д. и п. -тці, р. мн.  

-ток; бурова́я к. бурова́ каре́тка; вибро-
гася́щая к. віброга́сна каре́тка 

кариини́т кариїні́т, -ту 
кари́на кари́на, -ни 
каринатолатера́лия каринатолатера́лія, -лії 
карини́рованный карино́ваний; к-ная 

се́пта карино́вана се́пта 
каринти́т каринти́т, -ту 
карио́зный каріо́зний; к-ная тексту́ра 

каріо́зна тексту́ра 
кариокине́з каріокіне́з, -зу 
кариокинети́ческий каріокінети́чний; 

к-кое деле́ние кле́тки каріокінети́чний 
по́діл (каріокінети́чне ді́лення) кліти́ни 

кариопили́т каріопілі́т, -ту 
кариофили́дный каріофілі́дний; карио-

фили́дный кора́лл каріофілі́дний кора́л 
кариоцери́т каріоцери́т, -ту 
карка́ро карка́ро (нескл.) 
карка́с карка́с, -са 
карка́сный карка́сний; к-ная тексту́ра 

карка́сна тексту́ра; к-ное зда́ние карка́сна 
буді́вля; к-ное сооруже́ние карка́сна спо-
ру́да; к. силика́т карка́сний силіка́т 

каркини́тский каркіні́тський; к-кая 
сви́та каркіні́тська сві́та 

карклази́т карклази́т, -ту 
ка́рликовый ка́рликовий; к-вая фо́рма 

ка́рликова фо́рма; к-вые фа́уны ка́рликові 
фа́уни; к. вид ка́рликовий вид; к-вый 
рост ка́рликовий зріст 

ка́рлинг ка́рлінг, -га 
карлини́т карліні́т, -ту 
карлова́рский карлова́рський; к-кая 

соль карлова́рська сіль 
карлози́т карлози́т, -ту 
карлсба́дский карлсба́дський; к. двой-

ни́к карлсба́дський двійни́к; к. зако́н 
двойнико́вого сраста́ния карлсба́дський 
зако́н двійнико́вого зро́щення (зроста́ння) 

карлсберги́т карлсбергі́т, -ту 
карма́н (в породе, сооружении) кише́ня, 

-ні, карма́н, -на; бога́тый ру́дный к. ба-
га́та ру́дна кише́ня (бага́тий ру́дний кар-
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ма́н); водяно́й к. водяна́ кише́ня (водяни́й 
карма́н); га́зовый к. га́зова кише́ня 
(га́зовий карма́н); геологи́ческий к. геоло-
гі́чна кише́ня (геологі́чний карма́н); 
к. вымыва́ния кише́ня (карма́н) вимива́ння; 
пусто́й к. поро́жня кише́ня (поро́жній кар-
ма́н); ру́дный к. ру́дна кише́ня (ру́дний кар-
ма́н); эрозио́нный (эрози́йный) к. ерозі́йна 
кише́ня (ерозі́йний карма́н) 

карма́нный карма́нний, (небольшого раз-
мера) кишенько́вий; к-ная гли́на карма́нна 
гли́на; к. ко́мпас кишенько́вий ко́мпас; 
к. микроско́п кишенько́вий мікроско́п 

карманообра́зный кишенеподі́бний, кар-
маноподі́бний; к-ная губа́ кишенеподі́бна 
губа́ 

кармелои́т кармелої́т, -ту 
кармини́т карміні́т, -ту 
карналли́т карналі́т, -ту 
карналлити́т карналіти́т, -ту 
карналли́товый карналі́товий; к-вая 

поро́да карналі́това поро́да 
карнасурти́т карнасурти́т, -ту 
карневалли́т карневалі́т, -ту 
карнегии́т карнегії́т, -ту 
карнелиа́н карнеліа́н, -ну 
карнели́н карнелі́н, -ну 
карнео́л карнео́л, -лу 
карни́з карни́з, -за; денудацио́нный к. 

денудаці́йний карни́з; снегово́й к. сніго-
ви́й карни́з; соляно́й к. соляни́й карни́з; 
структу́рный к. структу́рний карни́з 

карни́зный карни́зний; к-ная тексту́ра 
карни́зна тексту́ра 

карни́йский карні́йський; к. я́рус кар-
ні́йський я́рус 

карноза́вр карноза́вр, -ра 
карноза́вровый карноза́вровий 
карносистема́тика карносистема́тика,  

-ки, д. и п. -тиці 
карноти́н карноти́н, -ну 
карноти́т карноти́т, -ту; ка́льциевый к. 

ка́льцієвий карноти́т 
кароббии́т каробії́т, -ту 
ка́ровый ка́ровий; к-вая ле́стница ка́рові 

схо́ди; к-вое о́зеро ка́рове о́зеро; к. вал 
ка́ровий вал; к. ледни́к ка́ровий льодови́к 

карота́ж карота́ж, -жу, т. -жем; акти-
вацио́нный к. активаці́йний карота́ж; 
акусти́ческий к. акусти́чний карота́ж; 
боково́й к. бічни́й (бокови́й) карота́ж; вол-
ново́й к. хвильови́й карота́ж; га́зовый к. 

га́зовий карота́ж; га́мма-нейтро́нный к. 
га́мма-нейтро́нний карота́ж; гидродина-
ми́ческий к. гідродинамі́чний карота́ж; 
гравитацио́нный к. гравітаці́йний каро-
та́ж; двухзо́ндовый нейтро́нный к. дво-
зо́ндовий нейтро́нний карота́ж; дивер-
ге́нтный к. диверге́нтний карота́ж; 
диэлектри́ческий к. діелектри́чний каро-
та́ж; и́мпульсный нейтро́н-нейтро́нный к. 
і́мпульсний нейтро́н-нейтро́нний карота́ж; 
индукцио́нный к. індукці́йний карота́ж; 
интерва́льный к. інтерва́льний карота́ж; 
к. де́йствующих сква́жин карота́ж 
ді́ючих свердлови́н; к. по рассе́янному 
излуче́нию карота́ж за розсі́яним випро-
мі́нюванням; к. сква́жин карота́ж сверд-
лови́н; к. ско́рости карота́ж шви́дкості; 
к. сопротивле́ния карота́ж о́пору; кон-
та́ктовый к. конта́ктовий карота́ж; маг-
ни́тный к. магні́тний карота́ж; меха-
ни́ческий к. механі́чний карота́ж; много-
зо́ндовый нейтро́нный к. багатозо́ндовий 
нейтро́нний карота́ж; нейтро́н-
нейтро́нный к. нейтро́н-нейтро́нний ка-
рота́ж; нейтро́нно-активацио́нный к. 
нейтро́нно-активаці́йний карота́ж; ней-
тро́нный к. нейтро́нний карота́ж; непре-
ры́вный к. безпере́рвний карота́ж;  
одноэлектро́дный к. одноелектро́дний 
карота́ж; пенетрацио́нный к. пенетра-
ці́йний карота́ж; повто́рный нейтро́нный к. 
повто́рний нейтро́нний карота́ж; псевдоа-
кусти́ческий к. псевдоакусти́чний каро-
та́ж; псевдобоково́й к. псевдобічни́й  
(псевдобокови́й) карота́ж; радиоак-
ти́вный к. радіоакти́вний карота́ж; расхо-
дометри́ческий к. витратометри́чний 
карота́ж; рентгенометри́ческий к. рент-
генометри́чний карота́ж; сейсми́ческий к. 
сейсмі́чний карота́ж; сква́жинный к.  
свердлови́нний карота́ж; станда́ртный 
электри́ческий к. станда́ртний елек-
три́чний карота́ж; телефотометри́ческий к. 
телефотометри́чний карота́ж; то́ковый к. 
стру́мовий карота́ж; углеро́дно-
кислоро́дный к. вуглеце́во-кисне́вий ка-
рота́ж; универса́льный к. універса́льний 
карота́ж; фильтрацио́нный к. фільтра-
ці́йний карота́ж; хло́рный к. хло́рний 
карота́ж; электри́ческий к. електри́чний 
карота́ж; я́дерно-магни́тный к. я́дерно-
магні́тний карота́ж 
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карота́жный карота́жний; дета́льный к. 
ко́мплекс дета́льний карота́жний 
ко́мплекс; к-ная лебёдка карота́жна ле-
бі́дка; к-ная ста́нция карота́жна ста́нція; 
к-ная характери́стика карота́жна харак-
тери́стика; к. ка́бель карота́жний ка́бель; 
к. стратиграфи́ческий ре́пер карота́жний 
стратиграфі́чний ре́пер; станда́ртный к. 
ко́мплекс станда́ртний карота́жний 
ко́мплекс 

кароти́ровать[ся] каротува́ти[ся], -ту́є[ться] 
карпати́т карпати́т, -ту 
карпа́тский карпа́тський; к-кая сви́та 

карпа́тська сві́та; к-кая се́рия карпа́тська 
се́рія 

карпинскии́т карпінськії́т, -ту 
карпински́т карпінські́т, -ту 
ка́рповский ка́рпівський; к-кая зо́на 

ка́рпівська зо́на; к-кая то́лща ка́рпівська 
то́вща 

карпоиде́и мн. карпоіде́ї, -де́й 
карполо́гия карполо́гія, -гії 
карпоподи́т карпоподи́т, -ту 
карпоспо́ра карпоспо́ра, -ри 
ка́рпус ка́рпус, -су 
карр (карстовая форма) карр, -ра, мн. 

ка́рри, -рів 
каррбойди́т карбойди́т, -ту 
карренберги́т карренбергі́т, -ту 
ка́рровый ка́рровий 
карроли́т каролі́т, -ту 
карст карст, -ту; гли́нистый к. 

гли́нистий (гли́нястий) карст; го́лый к. 
го́лий (ого́лений) карст; закры́тый к. за-
кри́тий карст; карбона́тный к. карбо-
на́тний карст; ло́жный к. фальши́вий  
карст; откры́тый к. відкри́тий карст; по-
ве́рхностный к. поверхне́вий карст; погре-
бённый к. похо́ваний карст; покры́тый к. 
покри́тий карст; пусты́нно-гли́нистый к. 
пусте́льно-гли́нистий (пусте́льно-гли́нястий) 
карст; соляно́й к. соляни́й карст; тер-
ми́ческий к. термі́чний карст 

карстени́т карстені́т, -ту 
карстове́дение карстозна́вство, -ва 
ка́рстовый ка́рстовий; к-вая бре́кчия 

ка́рстова бре́кчія; к-вая вода́ ка́рстова 
вода́; к-вая воро́нка ка́рстова воро́нка;  
к-вая впа́дина ка́рстова запа́дина; к-вая 
доли́на ка́рстова доли́на; к-вая котло-
ви́на ка́рстова уло́го́вина; к-вая о́бласть 
ка́рстова о́бласть; к-вая пеще́ра ка́рстова 

пече́ра; к-вая по́лость ка́рстова порож-
ни́на; к-вая пустота́ ка́рстова порожни́на 
(пустота́); к-вая река́ ка́рстова рі́чка (рі-
ка́); к-вая топогра́фия ка́рстова топо-
гра́фія; к-вое месторожде́ние ка́рстове 
родо́вище; к-вое о́зеро ка́рстове о́зеро;  
к-вое плато́ ка́рстове плато́; к-вое углуб-
ле́ние ка́рстова загли́бина; к-вое явле́ние 
ка́рстове я́вище; к-вые фа́ции ка́рстові 
фа́ції; к. бокси́т ка́рстовий бокси́т; к. ис-
то́чник ка́рстове джерело́; к. коло́дец 
ка́рстовий коло́дязь; к. ландша́фт 
ка́рстовий ландша́фт; к. пото́к ка́рстовий 
поті́к; к. прова́л ка́рстове прова́лля 
(ка́рстовий прова́л); к. райо́н ка́рстовий 
райо́н; к. релье́ф ка́рстовий рельє́ф; 
к. фосфори́т ка́рстовий фосфори́т; к. цикл 
ка́рстовий цикл 

карсту́ющийся карстува́льний; к-щаяся 
поро́да карстува́льна поро́да 

ка́рта ка́рта, -ти, ма́па, -пи; анали-
ти́ческая к. аналіти́чна ка́рта (ма́па); 
аэромагни́тная к. аеромагні́тна ка́рта 
(ма́па); батиметри́ческая к. батиметри́чна 
ка́рта (ма́па); бла́нковая к. бла́нкова ка́рта 
(ма́па); генера́льная к. генера́льна ка́рта 
(ма́па); геоизотерми́ческая к. геоізотер-
мі́чна ка́рта (ма́па); геокриологи́ческая к. 
геокріологі́чна ка́рта (ма́па); геоло-
ги́ческая к. геологі́чна ка́рта (ма́па); 
гео́лого-геофизи́ческая к. геоло́го-
геофізи́чна ка́рта (ма́па); гео́лого-
экономи́ческая к. гео́лого-економі́чна 
ка́рта (ма́па); геоморфологи́ческая к. 
геоморфологіч́на ка́рта (ма́па); геотер-
ми́ческая к. геотермі́чна ка́рта (ма́па); 
геофизи́ческая корреляцио́нная к. гео-
фізи́чна кореляці́йна ка́рта (ма́па); геохи-
ми́ческая к. геохімі́чна ка́рта (ма́па);  
гидрогеологи́ческая к. гідрогеологіч́на 
ка́рта (ма́па); гидрохими́ческая к. гідро-
хімі́чна ка́рта (ма́па); гипсометри́ческая к. 
гіпсометри́чна ка́рта (ма́па); гипсотер-
ми́ческая к. гіпсотермі́чна ка́рта (ма́па); 
глазоме́рная к. окомі́рна ка́рта (ма́па); 
гравиметри́ческая к. гравіметри́чна 
ка́рта (ма́па); грунтова́я к. ґрунтова́ ка́рта 
(ма́па); депрессио́нная к. депресі́йна 
ка́рта (ма́па); изомагни́тная к. ізомагні́тна 
ка́рта (ма́па); инжене́рно-геологи́ческая к. 
інжене́рно-геологіч́на ка́рта (ма́па); исто-
ри́ческая к. істори́чна ка́рта (ма́па);  
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к. в горизонта́лях ка́рта (ма́па) в горизон-
та́лях; к. ветро́в ка́рта (ма́па) вітрі́в; 
к. во́до-нефтяно́го конта́кта ка́рта (ма́па) 
во́до-на́фто́вого конта́кту; к. вы́ходов 
ка́рта (ма́па) ви́ходів; к. га́зовой съёмки 
ка́рта (ма́па) га́зової зйо́мки (га́зового зні-
ма́ння); к. гидроизоги́пс ка́рта (ма́па) 
гідроізогі́пс; к. дифференциа́ции песко́в 
ка́рта (ма́па) диференціа́ції піскі́в; к. зем-
но́го магнети́зма ка́рта (ма́па) земно́го 
магнети́зму; к. изоба́р ка́рта (ма́па) ізоба́р; 
к. изога́мм ка́рта (ма́па) ізога́м; к. изого́н 
ка́рта (ма́па) ізого́н; к. изоо́м ка́рта (ма́па) 
ізоо́м; к. изопахи́тов ка́рта (ма́па) ізо-
пахі́тів; к. изопо́р ка́рта (ма́па) ізопо́р; 
к. изохо́р ка́рта (ма́па) ізохо́р; к. изохро́н 
отраже́ний ка́рта (ма́па) ізохро́н відби-
ва́ння; к. интерполя́ций ка́рта (ма́па) ін-
терполя́цій; к. коренны́х поро́д ка́рта 
(ма́па) корінни́х порі́д; к. месторожде́ния 
ка́рта (ма́па) родо́вища; к. мощносте́й 
ка́рта (ма́па); к. намы́ва ка́рта (ма́па) на-
ми́ву; к. нано́сов ка́рта (ма́па) нано́сів; 
к. нефтяно́го пласта́ ка́рта (ма́па) на́фто́вого 
пласта́ (на́фто́вого ша́ру); к. обозначе́ния 
высо́т (залега́ния) ка́рта (ма́па) позна́-
чення висо́т (заляга́ння); к. песко́в ка́рта 
(ма́па) піскі́в; к. песча́нистости ка́рта 
(ма́па) піскува́тості; к. пове́рхностной 
текто́ники ка́рта (ма́па) поверхне́вої тек-
то́ніки; к. поле́зных ископа́емых ка́рта 
(ма́па) ко́ри́сних копа́лин; к. по́ристости 
ка́рта (ма́па) по́ристості; к. произво́дства 
буровы́х рабо́т ка́рта (ма́па) прове́дення 
бурови́х робі́т; к. ра́вного нефтесодер-
жа́ния ка́рта (ма́па) рі́вного (одна́кового) 
нафтовмі́сту; к. ра́вной по́ристости ка́рта 
(ма́па) рі́вної (одна́кової) по́ристості; 
к. ра́вных геотерми́ческих градие́нтов 
ка́рта (ма́па) рі́вних (одна́кових) геотер-
мі́чних градіє́нтів; к. ра́вных мощносте́й 
ка́рта (ма́па) рі́вних (одна́кових) по-
ту́жностей; к. ра́вных оса́дков ка́рта 
(ма́па) рі́вних (одна́кових) оса́дків; 
к. склоне́ний ка́рта (ма́па) схи́лень; 
к. сня́тых нано́сов ка́рта (ма́па) зня́тих 
нано́сів; к. схожде́ний ка́рта (ма́па) 
схо́джень; к. съёмки ка́рта (ма́па) зйо́мки 
(зніма́ння); к. термоизоги́пс ка́рта (ма́па) 
термоізогі́пс; к. угло́в накло́на терри-
то́рии ка́рта (ма́па) куті́в на́хилу терито́рії; 
к. форма́ций ка́рта (ма́па) форма́цій; 

климати́ческая к. клімати́чна ка́рта 
(ма́па); ко́мплексная к. ко́мплексна ка́рта 
(ма́па); ко́нтурная к. ко́нтурна ка́рта 
(ма́па); крупномасшта́бная к. великома-
сшта́бна ка́рта (ма́па); магни́тная к. маг-
ні́тна ка́рта (ма́па); маломасшта́бная к. 
маломасшта́бна ка́рта (ма́па); мелкомас-
шта́бная к. дрібномасшта́бна ка́рта 
(ма́па); металлогени́ческая к. металоге-
ні́чна ка́рта (ма́па); миллио́нная к. міль-
йо́нна ка́рта (ма́па); морска́я к. морська́ 
ка́рта (ма́па); навигацио́нная к. навіга-
ці́йна ка́рта (ма́па); нема́я к. німа́ ка́рта 
(ма́па); обзо́рная к. оглядо́ва ка́рта (ма́па); 
общегеографи́ческая к. загальногеогра-
фі́чна ка́рта (ма́па); одноцве́тная к. одно-
ба́рвна (одноко́лірна, однокольоро́ва) 
ка́рта (ма́па); основна́я к. основна́ ка́рта 
(ма́па); палеогеографи́ческая к. палео-
географіч́на ка́рта (ма́па); палеогеоло-
ги́ческая к. палеогеологіч́на ка́рта (ма́па); 
палеотектони́ческая к. палеотектоні́чна 
ка́рта (ма́па); петрографи́ческая к. петро-
графі́чна ка́рта (ма́па); петромагни́тная к. 
петромагні́тна ка́рта (ма́па); планше́тная к. 
планше́тна ка́рта (ма́па); пластова́я к. 
пластова́ (шарова́) ка́рта (ма́па); площад-
на́я к. площова́ ка́рта (ма́па); подзе́мная 
структу́рная к. підзе́мна структу́рна 
ка́рта (ма́па); полева́я к. польова́ ка́рта 
(ма́па); по́чвенная к. ґрунтова́ ка́рта 
(ма́па); предвари́тельная к. попере́дня 
ка́рта (ма́па); приземна́я прогно-
сти́ческая к. призе́мна прогности́чна ка́рта 
(ма́па); прогно́зная к. прогно́зна ка́рта 
(ма́па); рабо́чая к. робо́ча ка́рта (ма́па); 
региона́льная к. регіона́льна ка́рта 
(ма́па); рекогносциро́вочная к. рекогно-
сцирува́льна ка́рта (ма́па); релье́фная к. 
рельє́фна ка́рта (ма́па); ресу́рсная к. ре-
су́рсна ка́рта (ма́па); сейсми́ческая к. 
сейсмі́чна ка́рта (ма́па); сейсмотекто-
ни́ческая к. сейсмотектоні́чна ка́рта 
(ма́па); среднемасшта́бная к. середньомас-
шта́бна ка́рта (ма́па); синопти́ческая к. 
синопти́чна ка́рта (ма́па); синтети́ческая к. 
синтети́чна ка́рта (ма́па); специа́льная 
(темати́ческая) к. спеціа́льна (темати́чна) 
ка́рта (ма́па); структу́рная к. структу́рна 
ка́рта (ма́па); схемати́ческая к. схемати́чна 
ка́рта (ма́па); тектони́ческая к. тектоні́чна 
ка́рта (ма́па); территориа́льная к.  
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територіа́льна ка́рта (ма́па); типова́я к. 
типо́ва ка́рта (ма́па); топографи́ческая к. 
топографі́чна ка́рта (ма́па); то́чечная к. 
точко́ва́ ка́рта (ма́па); то́чная к. то́чна ка́рта 
(ма́па); углехими́ческая к. вуглехімі́чна 
ка́рта (ма́па); фациа́льная к. фаціа́льна 
ка́рта (ма́па); физи́ческая к. фізи́чна ка́рта 
(ма́па); цветна́я к. кольоро́ва ка́рта (ма́па); 
шлихова́я к. шліхова́ ка́рта (ма́па); штри-
хова́я к. штрихова́ ка́рта (ма́па); эко́лого-
геологи́ческая к. еко́лого-геологі́чна ка́рта 
(ма́па); эски́зная к. ескі́зна ка́рта (ма́па) 

картали́нский карталі́нський; к. я́рус 
карталі́нський я́рус 

картамы́шский картами́ський; к-кая 
сви́та картами́ська сві́та; к-кая то́лща 
картами́ська то́вща 

картве́льский картве́льський; к-кие 
слои́ картве́льські шари́  

карте́йский карте́йський; к-кая се́рия 
карте́йська се́рія 

ка́ртер ка́ртер, -ра 
картиля́ж картиля́ж, -жу, т. -жем 
карти́на карти́на, -ни; физи́ческая к. 

ми́ра фізи́чна карти́на все́світу 
карти́рование картува́ння; аэроло-

ги́ческое к. аерологі́чне картува́ння; воз-
ду́шное к. пові́тря́не картува́ння; геобота-
ни́ческое к. геоботані́чне картува́ння; 
геологи́ческое к. геологі́чне картува́ння; 
геоморфологи́ческое к. геоморфологі́чне 
картува́ння; геофизи́ческое к. геофізи́чне 
картува́ння; геохими́ческое к. геохімі́чне 
картува́ння; гидрогеологи́ческое к. гідро-
геологі́чне картува́ння; глуби́нное к. гли-
би́нне картува́ння; дета́льное к. дета́льне 
картува́ння; магнитогеологи́ческое к. 
магнітогеологі́чне картува́ння; площадно́е к. 
площове́ картува́ння; полево́е к. польове́ 
картува́ння; предвари́тельное к. попере́д-
нє картува́ння; руднико́вое (рудни́чное) к. 
руднико́ве картува́ння; стереострукту́рное к. 
стереострукту́рне картува́ння; структу́рное к. 
структу́рне картува́ння 

карти́ровать[ся] картува́ти[ся], -ту́ю,  
-ту́єш, -ту́є[ться] 

картиро́вочный картува́льний; к-ная 
па́ртия картува́льна па́ртія; к-ное буре́ние 
картува́льне бурі́ння 

картогра́мма картогра́ма, -ми 
карто́граф карто́граф, -фа 
картографи́рование картографува́ння 

картографи́ческий картографі́чний; к-кая 
моде́ль картографі́чна моде́ль; к. си́нтез 
картографі́чний си́нтез; к-кое модели́ро-
вание картографі́чне моделюва́ння 

картогра́фия картогра́фія, -фії 
картодиагра́мма картодіагра́ма, -ми 
картосхе́ма картосхе́ма, -ми 
карто́фельный карто́пля́ний; к. ка́мень 

карто́пля́ний ка́мінь 
ка́рточка ка́ртка, -ки, д. и п. -тці, мн.  

-тки́, -то́к; обзо́рная к. оглядо́ва ка́ртка; 
хронометра́жная к. хронометра́жна ка́ртка 

карту́шка (компаса) карту́шка, -ки, д. и 
п. -шці, р. мн. -шок 

карфоли́т карфолі́т, -ту 
карфосидери́т карфосидери́т, -ту 
карье́р кар'є́р, -ру; барза́сский к. пород 

барза́ський кар'є́р порі́д; высокого́рный к. 
високогі́рний кар'є́р; глубо́кий к. глибо́кий 
кар'є́р; ка́менный к. кам'яни́й кар'є́р; на-
го́рный к. нагі́рний кар'є́р; песо́чный к. 
піскови́й кар'є́р; поро́дный к. поро́дний 
кар'є́р; у́гольный к. ву́гі́льний кар'є́р 

карье́рный кар'є́рний; железнодоро́ж-
ный к. тра́нспорт залізни́чний кар'є́рний 
тра́нспорт; к-ная автодоро́га кар'є́рна 
автодоро́га; к-ная вода́ кар'є́рна вода́;  
к-ная гидрогеоло́гия кар'є́рна гідрогео-
ло́гія; к-ная инжене́рная геоло́гия ка-
р'є́рна інжене́рна геоло́гія; к-ное по́ле 
кар'є́рне по́ле; к. водоотли́в кар'є́рний 
водовідли́в; к. гра́вий кар'є́рний гра́вій; 
к. грузопото́к кар'є́рний вантажопоті́к; 
к. отва́л кар'є́рний відва́л; к. погру́зчик 
кар'є́рний наванта́жувач; к. склад ка-
р'є́рний склад; к. тра́нспорт кар'є́рний 
тра́нспорт 

каси́мовский каси́мівський; к. я́рус ка-
си́мівський я́рус 

каска́д каска́д, -ду; ла́вовый к. ла́вовий 
каска́д 

каскади́т каскади́т, -ту 
каска́дия каска́дія, -дії 
каска́дно нареч. каска́дно 
каска́дный каска́дний; к-ная конве́к-

ция каска́дна конве́кція; к. тип водопа́да 
каска́дний тип водоспа́ду 

каска́дский каска́дський 
каска́лхо каска́лхо (нескл.) 
каспи́йский каспі́йський; к-кая фа́за 

каспі́йська фа́за; к. я́рус каспі́йський я́рус 
кассиани́т касіані́т, -ту 
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кассиа́нский касіа́нський; к-кие слои́ 
касіа́нські шари́ 

кассидии́т касидиї́т, -ту 
кассии́т касиї́т, -ту 
кассини́т касині́т, -ту 
ка́ссинский ка́синський; к-кие слои́ 

ка́синські шари́  
кассиопеи́ды мн. кассіопеї́ди, -пеї́д 
касси́т каси́т, -ту 
касситери́т каситери́т, -ту 
ка́ссия ка́сія, -сії 
кастани́т кастані́т, -ту 
кастелли́т кастелі́т, -ту 
кастеля́нский кастеля́нський; к. надъя́рус 

кастеля́нський над'я́рус 
кастилли́т кастилі́т, -ту 
кастори́т кастори́т, -ту 
касьяни́т касья́ні́т, -ту 
касьянитобогхе́д касья́нітобогхе́д, -ду 
касья́новский касья́нівський; к-кая 

сви́та касья́нівська сві́та 
катаба́зис катаба́зис, -су 
катаби́тум катабі́тум, -му 
катабласти́ческий катабласти́чний;  

к-кая структу́ра катабласти́чна структу́ра 
катаболи́зм катаболі́зм, -му 
катабуги́т катабугі́т, -ту 
катаво́тра катаво́тра, -ри 
катагене́з катагене́з, -зу 
катагне́йс катагне́йс, -су 
катагли́фы мн. катаглі́фи, -фів 
катагра́фия катагра́фія, -фії 
катадро́мный катадро́мний 
катазиа́тский катазі́йський; к-кая фло́ра 

катазі́йська фло́ра 
катазо́на катазо́на, -ни 
катакла́з катакла́з, -зу 
катаклази́рованный катаклазо́ваний 
катаклази́т катаклази́т, -ту 
катакласти́ческий катакласти́чний; к-кая 

поро́да катакласти́чна поро́да; к-кая струк-
ту́ра катакласти́чна структу́ра; к. конгло-
мера́т катакласти́чний конгломера́т; к. ме-
таморфи́зм катакласти́чний метаморфі́зм; 
к. туф катакласти́чний туф; к-кое строе́ние 
катакласти́чна будо́ва 

катакла́сты мн. катакла́сти, -тів 
катакли́зм катаклі́зм, -му 
катаклина́льный катакліна́льний; к-ная 

доли́на катакліна́льна доли́на 
катакли́нный катаклі́нний; к-ная аре́а 

(аре́я) катаклі́нна аре́а (аре́я) 

ката́лиз ката́ліз, -зу 
катализа́тор каталіза́тор, -ра 
катализа́торный каталіза́торний; к. яд 

каталіза́торна отру́та 
каталини́т каталіні́т, -ту 
каталити́ческий каталіти́чний; к-кая 

акти́вность каталіти́чна акти́вність; к-кая 
структу́ра каталіти́чна структу́ра; к. ин-
дика́тор каталіти́чний індика́тор; к-кое 
озоле́ние каталіти́чне обзо́лення 

катаморфи́зм катаморфі́зм, -му 
катаморфи́ческий катаморфі́чний 
катамо́рфный катамо́рфний 
катаморфо́з катаморфо́з, -зу 
катанла́зис катанла́зис, -су 
катано́рма катано́рма, -ми 
катаорогени́ческий катаорогені́чний 
катаплеи́т катаплеї́т, -ту 
катаплеи́товый катаплеї́товий; к. сие-

ни́т катаплеїт́овий сієні́т 
катара́кт катара́кт, -ту (о водопаде), -та 

(о приборе) 
катарански́т катаранські́т, -ту 
катарини́т катарині́т, -ту 
катари́т катари́т, -ту 
катархе́й катархе́й, -хе́ю 
катархе́йский катархе́йський; к-кие 

грани́ты катархе́йські грані́ти 
катаспили́т катаспілі́т, -ту 
катастрофи́ческий катастрофі́чний; 

к. метаморфо́з катастрофі́чний метамор-
фо́з; к-кое загрязне́ние катастрофіч́не 
забру́днення 

кататермо́метр кататермо́метр, -ра 
катаубери́т катаубери́т, -ту 
катафоре́з катафоре́з, -зу 
катафори́т катафори́т, -ту 
катахто́нный катахто́нний 
катего́рия (запасов и т. п.) катего́рія,  

-рії; к. гру́нта катего́рія ґру́нту; к. поро́д 
по трещинова́тости катего́рія порід́ за 
тріщинува́тістю; к. сква́жин катего́рія 
свердлови́н; к. сло́жности инжене́рно-
геологи́ческих усло́вий катего́рія скла́д-
ності інжене́рно-геологі́чних умо́в 

кате́на кате́на, -ни 
катена́да катена́да, -ди 
катерле́зский катерле́зький; к-кие слои́ 

катерле́зькі шари́  
кати́ллум кати́лум, -му 
катио́н катіо́н, -на; благороднога́зовый к. 

благороднога́зовий катіо́н; к. ти́па ку́про 
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катіо́н ти́пу ку́про; обме́нный к. обмі́нний 
катіо́н; поглощённый к. погли́нутий 
(уві́браний) катіо́н 

катиони́рованный катіоно́ваний; к-ные 
во́ды катіоно́вані во́ди 

катиони́т катіоні́т, -ту 
катио́нный катіо́нний; к. обме́н ка-

тіо́нний о́бмін 
катионоге́нный катіоноге́нний; к-ные 

хими́ческие элеме́нты катіоноге́нні хі-
мі́чні елеме́нти 

катистени́я катистені́я, -ні́ї 
каткини́т каткіні́т, -ту 
катлабу́хский катлабу́хський; к-кая 

сви́та катлабу́хська сві́та 
катлини́т катліні́т, -ту 
катма́йский катма́йський; к. тип изве-

рже́ния катма́йський тип ви́верження 
катоге́нный катоге́нний; к-ная поро́да 

катоге́нна поро́да; к. метаморфи́зм като-
ге́нний метаморфі́зм 

като́д като́д, -да 
катодиаге́ны мн. катодіаге́ни, -нів 
като́дный като́дний; к-ная защи́та ка-

то́дний за́хист; к-ная ста́нция като́дна 
ста́нція; к-ное покры́тие като́дне покрит-
тя́; к-ные лучи като́дне промі́ння; к. ос-
цилло́граф като́дний осцило́граф 

катодолюминисце́нция катодолюмініс-
це́нція, -ції 

катоитри́ческий катоітри́чний 
катокамптоге́ны мн. катокамптоге́ни, -нів 
катокти́н катокти́н, -ну 
катомоло́гия катомоло́гія, -гії 
катоптри́т катоптри́т, -ту 
катоптри́ческий катоптри́чний 
катофори́т катофори́т, -ту 
каттвери́т катвери́т, -ту 
кату́н кату́н, -на́; аргилли́товый к.  

аргілі́товий кату́н; гли́няный к. гли́няний 
кату́н 

катунги́т катунгі́т, -ту 
кату́шечный коту́шковий; к-ное вере-

тено́ коту́шкове верете́но 
кату́шка коту́шка, -ки, д. и п. -шці, р. мн. 

-шок; к. возбужде́ния коту́шка збу́джен-
ня; к. я́коря коту́шка я́коря; фоку-
си́рующая к. фокусува́льна коту́шка;  
цилиндри́ческая к. циліндри́чна коту́шка 

катценбукели́т катценбукелі́т, -ту 
кауани́т кауані́т, -ту 

кауда́льный кауда́льний; к. отро́сток кау-
да́льний відро́сток; к. филаме́нт кауда́льний 
філаме́нт; к. шип кауда́льний шип 

каузо́льный каузо́льний; к-ная страти-
графи́ческая тео́рия каузо́льна страти-
графі́чна тео́рія 

каулифло́рия кауліфло́рія, -рії 
каулси́т каулси́т, -ту 
кауни́т кауні́т, -ту 
каунопо́ровый каунопо́ровий; к-вые 

тру́бки каунопо́рові трубки́ 
ка́устик ка́устик, -ка 
каусти́ческий каусти́чний; к-кая со́да 

каусти́чна со́да; к. метаморфи́зм каус-
ти́чний метаморфі́зм 

каустобиоли́т каустобіолі́т, -ту 
каустозооли́т каустозоолі́т, -ту 
каустоли́т каустолі́т, -ту 
каустофитоли́т каустофітолі́т, -ту 
кауша́нский кауша́нський; к-кая сви́та 

кауша́нська сві́та 
каучу́к каучу́к, -ку́; минера́льный к. 

мінера́льний каучу́к; натура́льный к. 
натура́льний каучу́к 

кафарси́т кафарси́т, -ту 
кафеми́ческий кафеміч́ний 
кафети́т кафети́т, -ту 
ка́фский ка́фський; к-кая инду́стри́я 

ка́фська інду́стрія 
кахиче́н кахіче́н, -ну 
кахни́т кахні́т, -ту 
кахо́вский кахо́вський; к-кая сви́та ка-

хо́вська сві́та 
кахоло́нг кахоло́нг, -гу 
кахчоло́нг кахчоло́нг, -гу 
кача́ющийся хитки́й, хитни́й; к. валу́н 

хитки́й (хитни́й) валу́н; к. ка́мень хитки́й 
(хитни́й) ка́мінь 

ка́чественный я́кісний; к-ная изме́нчи-
вость я́кісна мінли́вість; к-ная интерпрета́-
ция я́кісна інтерпрета́ція; к-ная усто́йчи-
вость я́кісна сті́йкість (ста́лість); к-ное 
иссле́дование я́кісне дослі́дження; к. ана́лиз 
я́кісний ана́ліз; к. при́знак я́кісна озна́ка 

ка́чество я́кість, я́кості, т. я́кістю; 
к. воды́ я́кість води́; к. приро́дного ре-
су́рса я́кість приро́дного ресу́рсу; к. про-
ду́кции я́кість проду́кції 

качлы́ский качли́ський; к. век кач-
ли́ський вік; к. я́рус качли́ський я́рус 

кашало́т кашало́т, -та 
кашпари́т кашпари́т, -ту 
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кашта́новый кашта́новий; к-вая земля́ 
кашта́нова земля́; к-вая по́чва каш-
та́новий ґрунт 

кая́льский кая́льський; к. я́рус 
кая́льський я́рус 

каяни́т каяні́т, -ту 
к-бетони́ты мн. к-бетоні́ти, -тів 
ква́дер ква́дер, -ра 
квадра́нт квадра́нт, -та 
квадра́т квадра́т, -та 
квадрати́чный квадрати́чний; к-ная за-

ви́симость квадрати́чна зале́жність 
квадратноскулово́й квадратнови́личний 
квадра́тный квадра́тний; к-ная пира-

ми́да квадра́тна пірамі́да; к-ная при́зма 
квадра́тна при́зма; к-ная сингони́я квад-
ра́тна сингоні́я; к-ные слои́ квадра́тні 
шари́; к. ко́рень квадра́тний ко́рінь; 
к. метр квадра́тний метр; к. сено́н квад-
ра́тний сено́н; к. скалено́эдр квадра́тний 
скалено́едр; к. фунда́мент квадра́тний 
фунда́мент; к. штамп квадра́тний штамп 

квадрату́ра квадрату́ра, -ри 
квадрату́рный (об отливе и приливе) 

квадрату́рний; к. отли́в квадрату́рний 
відпли́в; к. прили́в квадрату́рний припли́в 

кваза́р кваза́р, -ра 
квазикрато́нный квазікрато́нний; к-ное 

состоя́ние квазікрато́нний стан 
квазикриста́лл квазікриста́л, -лу 
квазиплатфо́рменный квазіплатфо́рмний; 

к. интерва́л квазіплатфо́рмний інтерва́л 
квазисимме́три́я квазісиметрі́я, -рі́ї 
квазистационарги́т квазістаціонаргі́т, -ту 
квазичасти́ца квазіча́стка, -ки, д. и п.  

-тці, мн. -тки́, -то́к, квазічасти́нка, -ки, д. и 
п. -нці, р. мн. -нок 

квант квант, -та; к. мгнове́нного 
га́мма-деле́ния квант миттє́вого га́мма-
по́ділу (га́мма-ді́лення); к. эне́ргии квант 
ене́ргії 

ква́нтиль ква́нтиль, -ля, т. -лем 
кванти́рование квантува́ння 
квантифика́ция квантифіка́ція, -ції 
ква́нтовый ква́нтовий; к-вая пара-

ди́гма ква́нтова паради́гма; к-вая эво-
лю́ция ква́нтова еволю́ція; к. интерфе-
ро́метр ква́нтовий інтерферо́метр; к. маг-
нито́метр ква́нтовий магніто́метр 

кварк кварк, -ка 
ква́ртер ква́ртер, -ра 
кварти́ли мн. кварти́лі, -лів 

квартова́ние квартува́ння 
кварто́ванный кварто́ваний; к-ная 

про́ба кварто́вана про́ба 
квартова́ть[ся] квартува́ти[ся], -ту́ю,  

-ту́єш, -ту́є[ться] 
кварфело́иды мн. кварфело́їди, -ло́їд 
кварц кварц, -цу, т. -цом; амети́стовый к. 

амети́стовий кварц; амо́рфный к. 
амо́рфний кварц; бе́лый стеклова́тый к. 
бі́лий склува́тий кварц; бесцве́тный к. 
безба́рвний (безко́лірний, безкольоро́вий) 
кварц; варисци́товый (вариски́товый) к. 
варисци́товий (варискі́товий) кварц; воло-
си́стый к. волосяни́стий кварц; высоко-
ка́чественный прозра́чный к. висо-
коя́кісний прозо́рий кварц; высокотемпе-
рату́рный к. високотемперату́рний кварц; 
гребе́нчатый к. гребі́нчастий (гре-
бі́нчатий) кварц; да́вленный к. ти́снений 
(ти́снутий) кварц; ды́мчато-бу́рый к. ди-
мча́сто-бу́рий кварц; ды́мчатый к. дим-
ча́стий кварц; желези́стый к. залі́зистий 
кварц; жемчу́жный к. перло́вий (пер-
ли́нний, перли́стий) кварц; загрязнённый к. 
забру́днений кварц; звёздчатый к. зір-
ча́стий кварц; зеленова́тый к. зеленку-
ва́тий кварц; к. в "руба́шке" кварц у "со-
ро́чці"; к. в "ша́пке" кварц у "ша́пці"; 
к. с "фанто́мом" кварц із "фанто́мом"; 
колпа́чный к. ковпако́вий кварц; корро-
зи́йный (коррозио́нный) к. корозі́йний 
кварц; коша́чий к. котя́чий кварц; ле́вый 
и пра́вый к. лі́вий і пра́вий кварц; лу-
чи́стый к. промени́стий кварц; моло́чный к. 
моло́чний кварц; мучни́стый к. борош-
ни́стий кварц; низкотемперату́рный к. 
низькотемперату́рний кварц; опти́ческий к. 
опти́чний кварц; пе́ристый к. пери́стий 
кварц; пла́вленый к. пла́влений кварц; 
по́ристый к. по́ристий кварц; про-
зра́чный к. прозо́рий кварц; проме-
жу́точный к. промі́жний кварц; пыле-
ви́дный к. пилоподі́бний (пилува́тий, 
порохоподі́бний) кварц; ро́зовый к. ро-
же́вий кварц; сагени́товый к. сагені́товий 
кварц; сапфи́ровый к. сапфі́ровий кварц; 
скипетрови́дный к. скіпетроподі́бний 
кварц; со́товый к. стільнико́вий (щільни-
ко́вий) кварц; спла́вленный к. 
спла́влений кварц; стекля́нный к. скля-
ни́й кварц; тёмный ды́мчатый к. те́мний 
димча́стий кварц; халцедо́новый к. 
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халцедо́новий кварц; червеобра́зный к. 
черв'якоподі́бний кварц; яче́истый к. 
ніздрюва́тий (по́ристий) кварц 

ква́рцево-полевошпа́товый ква́рцово-
польовошпа́товий; к.-п-вая форма́ция 
ква́рцово-польовошпа́това форма́ція 

ква́рцевый ква́рцовий; к-вая ва́кка 
ква́рцова ва́ка; к-вая га́лька ква́рцова 
га́лька (рінь); к-вая жи́ла ква́рцова жи́ла; 
к-вая ткань ква́рцова ткани́на; к-вое стек-
ло́ ква́рцове скло; к-вое сырьё ква́рцова 
сировина́; к. база́льт ква́рцовий база́льт; 
к. вы́ход ква́рцовий ви́хід; к. гравиме́тр 
ква́рцовий гравіме́тр; к. клин ква́рцовий 
клин; к. конгломера́т ква́рцовий конгло-
мера́т; к. монцони́т ква́рцовий монцоні́т; 
к. нори́т ква́рцовий нори́т; к. очко́вый 
гнейс ква́рцовий очко́вий гнейс; к. пели́т 
ква́рцовий пелі́т; к. песо́к ква́рцовий пі-
со́к; к. порфи́р ква́рцовий порфі́р; к. пор-
фири́т ква́рцовий порфіри́т; к. сиени́т 
ква́рцовий сієні́т; к. сла́нец ква́рцовий 
сла́нець; к. трахи́т ква́рцовий трахі́т; 
к. филли́т ква́рцовий філі́т; порфиро-
ви́дный к. сиени́т порфіроподі́бний 
ква́рцовий сієні́т; часто́тный к. тер-
мо́метр часто́тний ква́рцовий термо́метр 

кварци́н кварци́н, -ну 
кварци́т кварци́т, -ту; втори́чный к. 

втори́нний кварци́т; гидротерма́льный к. 
гідротерма́льний кварци́т; графи́товый к. 
графі́товий кварци́т; желе́зистый к. за-
лі́зистий кварци́т; известко́вый к. вап-
ни́стий кварци́т; ме́льницкий к. 
ме́льницький кварци́т; мозаи́чный к. мо-
заї́чний кварци́т; полевошпа́тный (поле-
вошпа́товый) к. польовошпа́тний (польо-
вошпа́товий) кварци́т; поло́счатый гема-
ти́товый к. смуга́стий (смужкува́тий) 
гемати́товий кварци́т; пресново́дный к. 
прісново́дний кварци́т; пятни́стый к. 
плями́стий кварци́т; слюдяно́й к. слюдя-
ни́й кварци́т; у́глистый к. вугли́стий  
кварци́т; халцедо́новый к. халцедо́новий 
кварци́т 

кварци́товый кварци́товий 
кварцитогне́йс кварцитогне́йс, -су 
кварци́т-песча́ник кварци́т-піскови́к, 

кварци́ту-пісковику́ 
кварцо́ид кварцо́їд, -ду 
кварцоли́т кварцолі́т, -ту 
кварц-порфи́р кварц-порфі́р, -ру 

кварц-слюдяно́й кварц-слюдяни́й;  
к.-с. рогови́к кварц-слюдяни́й рогови́к 

кварцсодержа́щий кварцевмі́сний 
квасцева́ние галу́нення 
квасцева́ть[ся] галу́нити[ся], -нить[ся] 
квасцо́вый галуно́вий; бе́лая к-вая ру-

да́ бі́ла галуно́ва руда́; есте́ственная  
к-вая соль приро́дна галуно́ва сіль; к-вая 
гли́на галуно́ва гли́на; к-вая земля́ галу-
но́ва земля́; к-вая поро́да галуно́ва по-
ро́да; к-вая структу́ра галуно́ва струк-
ту́ра; к-вая шля́па галуно́ва шля́па; 
к. ка́мень галуно́вий ка́мінь; к. сла́нец 
галуно́вий сла́нець 

квасцы́ мн. галу́н, -ну; алюмока́лиевые к. 
алюмока́лієвий галу́н; аммиа́чные к. 
аміа́чний (аміа́ковий) галу́н; го́рные к. 
гірськи́й галу́н; желе́зные к. залі́зний га-
лу́н; железоаммиа́чные к. залізоаміа́чний 
(залізоаміа́ковий) галу́н; жжёные к. 
па́лений галу́н; ка́лиевые к. ка́лієвий га-
лу́н; кали́йные к. калі́йний галу́н; крис-
талли́ческие к. кристалі́чний галу́н; 
ма́гниевые к. ма́гнієвий галу́н; 
ма́рганцевые к. ма́рганце́вий (ман-
га́новий) галу́н; на́трий-алюми́ниевые к. 
на́трій-алюмі́нієвий галу́н; на́тровые к. 
на́тровий галу́н; пе́ристые к. пери́стий 
галу́н; приро́дные к. приро́дний галу́н; 
се́рно-аммо́ниево-желе́зистые к. сірча́но-
амо́нієво-залі́зистий галу́н; хро́мовые к. 
хро́мовий галу́н 

ква́ферный ква́ферний; к-ная от-
де́льность ква́ферна окре́мість 

квейти́т квейти́т, -ту 
квелузи́т квелузи́т, -ту 
квенсели́т квенселі́т, -ту 
квенштедти́т квенштедти́т, -ту 
кверцети́н кверцети́н, -ну 
квершла́г квершла́г, -гу 
кве́ста кве́ста, -ти 
кветени́т кветені́т, -ту 
квинквелокули́новый квінквелокулі́но-

вий; к-вое навива́ние квінквелокулі́нове 
накру́чування 

квинстоуни́т квінстоуні́т, -ту 
квинта́л квінта́л, -ла 
кви́та кви́та, -ти 
кеви́ры мн. кеві́ри, -рів 
кегели́т кегелі́т, -ту 
кегиче́вский кегіче́вський; к-кая сви́та 

кегіче́вська сві́та 
кегоеи́т кегоєї́т, -ту 
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кедабеки́т кедабекі́т, -ту 
кейи́т кейї́т, -ту 
кейльгауи́т кейльгауї́т, -ту 
кейнго́рм кейнго́рм, -му 
кейни́т кейні́т, -ту 
ке́йпер ке́йпер, -ру 
ке́йрок ке́йрок, -ка 
кейтконни́т кейтконі́т, -ту 
кейто́ниевые сущ., мн. кейто́нієві, -вих 
кек кек, -ку 
кекдеба́ль кекдеба́ль, -лі, т. -ллю 
кекки́т кекіт́, -ту 
ке́кур ке́кур, -ра 
келдыши́т келдиши́т, -ту 
келифи́товый келіфі́товий; к-вая каёмка 

(кайма́) келіфі́това облямі́вка (кайма́);  
к-вая структу́ра келіфі́това структу́ра 

келлии́т келії́т, -ту 
келлове́й келове́й, -ве́ю 
келлове́йский келове́йський; к. я́рус ке-

лове́йський я́рус 
келп келп, -пу 
кёльсаджии́т кьольсаджиї́т, -ту 
кемагли́т кемаглі́т, -ту 
кемали́т кемалі́т, -ту 
ке́мбрий ке́мбрій, -рію 
кембри́йский кембрі́йський; к-кая сис-

те́ма кембрі́йська систе́ма; к. пери́од кем-
брі́йський пері́од 

ке́меровский ке́меровський; к-кая под-
сви́та ке́меровська підсві́та; к-кая то́лща 
ке́меровська то́вща 

кемлици́т кемліци́т, -ту 
кеммери́т кемери́т, -ту 
кемпи́т кемпі́т, -ту 
кенени́т кенені́т, -ту 
кениги́н кенігі́н, -ну 
кениги́т кенігі́т, -ту 
кении́т кенії́т, -ту 
кени́т кені́т, -ту 
кенияи́т кеніяї́т, -ту 
кенлини́т кенліні́т, -ту 
кенли́т кенлі́т, -ту 
кеннготти́т кенготи́т, -ту 
кеннеди́т кенеди́т, -ту 
кенне́левый кене́левий; к. у́голь 

кене́леве ву́гі́лля 
кеннели́т кенелі́т, -ту 
кенне́ль кене́ль, -лю, т. -лем 
кенне́льский кене́льський; к. дюре́н 

ке́нельський дюре́н; к. сла́нец ке́нель-
ський сла́нець; к. у́голь кене́льське ву́гі́лля 

ке́ннель-бо́гхед ке́нель-бо́гхед, -ду 
кенозо́ид кенозо́їд, -да 
кеноти́пный кеноти́пний 
кенталлени́т кенталені́т, -ту 
кентроли́т кентролі́т, -ту 
кепро́к кепро́к, -ка 
кераби́тум керабі́тум, -му 
керавно́ид керавно́їд, -ду 
керази́н керази́н, -ну 
керамзи́т керамзи́т, -ту 
керамзитобето́н керамзитобето́н, -ну 
кера́мика кера́міка, -ки, д. и п. -міці 
кера́мико-металли́ческий кера́міко-

метале́вий; к.-м-кое изде́лие кера́міко-
метале́вий ви́ріб 

керами́новый керамі́новий; к. шпат ке-
рамі́новий шпат 

керамици́т кераміци́т, -ту 
керами́ческий керамі́чний; к-кая гли́на 

керамі́чна гли́на; к-кая дрена́жная труба́ 
керамі́чна дрена́жна труба́; к-кая поро́да 
керамі́чна поро́да; к-кая промы́шлен-
ность керамі́чна промисло́вість; к-кая 
я́шма керамі́чна я́шма; к. материа́л кера-
мі́чний матеріа́л; к. пегмати́т керамі́чний 
пегмати́т; к. полево́й шпат керамі́чний 
польови́й шпат; к-кое изде́лие керамі́чний 
ви́ріб; к-кое покры́тие керамі́чне покрит-
тя́; к-кое сырьё керамі́чна сировина́ 

керамогали́т керамогалі́т, -ту 
кераргири́т кераргіри́т, -ту 
керати́новый керати́новий 
керати́т керати́т, -ту 
кератофи́р кератофі́р, -ру 
кератофи́ровый кератофір́овий; 

к. шальште́йн кератофі́ровий шальште́йн 
керафилли́т керафілі́т, -ту 
керести́нский керести́нський; к-кая 

сви́та керести́нська сві́та 
кериоте́ка керіоте́ка, -ки, д. и п. -те́ці, р. 

мн. -те́к 
кери́т кери́т, -ту, мн. кери́ти, -тів 
керлеу́тский керлеу́тський; к-кая сви́та 

керлеу́тська сві́та 
кермези́т кермези́т, -ту  
керме́т керме́т, -ту 
керн керн, -на; гидрофи́льный к. гідро-

фі́льний керн; гидрофо́бный к. гідро-
фо́бний керн; ориенти́рованный к. орієн-
то́ваний керн 

ке́рнер ке́рнер, -ра 
керни́т керні́т, -ту 
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кернодержа́тель кернотрима́ч, -ча́, т. -че́м 
керноко́л керноко́л, -ла 
кернолови́тель керноуло́влювач, -ча, т. 

-чем 
керноотбо́рный керновідбірни́й; к. снаря́д 

керновідбірни́й снаря́д 
керноподъёмник кернопідйо́мник, -ка, 

кернопідійма́ч, -ча́, т. -че́м 
керноприёмник керноприйма́ч, -ча́, т. -че́м 
кернорва́тель кернорва́ч, -ча́, т. -че́м 
керноте́ка керноте́ка, -ки, д. и п. -те́ці,  

р. мн. -те́к 
кероге́н кероге́н, -ну 
кероге́новый кероге́новий; к. сла́нец 

кероге́новий сла́нець 
кероли́т керолі́т, -ту 
керонигрити́т керонігрити́т, -ту 
кероси́н гас, -су 
кероте́н кероте́н, -ну 
керсанти́т керсанти́т, -ту; шарово́й к. 

кульови́й керсанти́т 
керстени́т керстені́т, -ту 
керсути́т керсути́т, -ту 
кертизи́т кертизи́т, -ту 
керфе́нский керфе́нський; к-кая эпо́ха 

керфе́нська епо́ха 
керцини́т керцині́т, -ту 
керчени́т керчені́т, -ту 
ке́рченский ке́рченський; к. известня́к 

ке́рченський вапня́к; к. я́рус ке́рченський 
я́рус 

кессо́н кесо́н, -на 
кессо́нный кесо́нний; к. фунда́мент ке-

со́нний фунда́мент 
кестери́т кестери́т, -ту 
кетогексо́за кетогексо́за, -зи 
кетоизовалериа́новый, кетоизова-

лерья́новый кетоізовалеріа́новий, кето-
ізовалер'я́новий; к-вая кислота́ кетоізова-
леріа́нова (кетоізовалер'я́нова) кислота́ 

кетокислота́ кетокислота́, -ти́ 
кеттиги́т кетигі́т, -ту 
кеттичи́т кетичі́т, -ту 
кеттнери́т кетнери́т, -ту 
кефельси́т кефельси́т, -ту 
кефлахи́т кефлахі́т, -ту 
кеффекили́т кефекілі́т, -ту 
кехлини́т кехліні́т, -ту 
киани́т кіані́т, -ту 
киани́товый кіані́товий; к. сла́нец кіа-

ні́товий сла́нець 
кианотрахи́т кіанотрахі́т, -ту 

кианофилли́т кіанофілі́т, -ту 
кибделофа́н кібделофа́н, -ну 
кивети́н ківети́н, -ну 
кивети́нский ківети́нський; к. отде́л ківе-

ти́нський ві́дділ; к. центр оледене́ния ківе-
ти́нський центр зледені́ння (заледені́ння) 

киви́но ківі́но (нескл.); к. ага́т кі́віно 
ага́т 

киви́т ківі́т, -ту 
кигиля́хи мн.кигиля́хи, -хів 
кигоуи́т кігоуї́т, -ту 
киеви́т києві́т, -ту 
ки́евский ки́ївський; к-кая сви́та 

ки́ївськая сві́та; к-кая се́рия ки́ївськая 
се́рія; к. надгоризо́нт ки́ївський надгори-
зо́нт; к. я́рус ки́ївський я́рус 

кизельгу́р кізельгу́р, -ру 
кизери́т кізери́т, -ту 
кизерити́т кізерити́т, -ту 
кизи́л-ка́инский кизи́л-ка́їнський;  

к.-к-кая сви́та кизи́л-ка́їнська сві́та 
кил кіл, -лу 
киларне́йский кіларне́йський; к-кая 

скла́дчатость кіларне́йська складча́стість; 
к-кая фа́за горообразова́ния кіларне́йська 
фа́за гороутво́рення (горотво́рення) 

килацеи́т кілацеї́т, -ту 
килева́тость кілюва́тість, -тості, т. -тістю 
килева́тый кілюва́тий; к. край кілю-

ва́тий край 
килеви́дно-перегоро́дочный кілепо-

ді́бно-перегоро́дковий 
килеви́дный кілеподі́бний; к-ная анти-

клина́ль кілеподі́бна антикліна́ль; к-ная 
скла́дка кілеподі́бна скла́дка; к-ное ребро́ 
кілеподі́бне ребро́; к. переги́б кілепо-
ді́бний переги́н; к. проги́б жи́лы кілепо-
ді́бний проги́н жи́ли 

килево́й кільови́й; к-ва́я пове́рхность 
кільова́ пове́рхня; к-ва́я синклина́ль кі-
льова́ синкліна́ль; к. у́гол кілеви́й кут 

килегру́дый кілегру́дий 
килиндри́т кіліндри́т, -ту 
кили́т кілі́т, -ту 
килитопикри́т кілітопікри́т, -ту 
ки́ллас кі́лас, -су 
килова́тт кілова́т, -та 
килово́льт кілово́льт, -та 
килхоани́т кілхоані́т, -ту 
киль (у раковин, раков и т. п.) кіль, -ля, 

т. -лем; нару́жный к. зо́внішній кіль; 
спинно́й к. спинни́й кіль; середи́нный к. 
сере́динний кіль 
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киматоге́н кіматоге́н, -на 
киматоли́т кіматолі́т, -ту 
кимберли́т кімберлі́т, -ту 
кимберли́товый кімберлі́товий; к-вая 

бре́кчия кімберлі́това бре́кчія 
кимери́дж кімери́дж, -джу, т. -джем 
кимери́джский кімери́джський; к. я́рус 

кімери́джський я́рус 
киммери́йский кімері́йський; к-кая 

скла́дчатость кімері́йська складча́стість; 
к-кая фа́за кімері́йська фа́за; к. я́рус кі-
мері́йський я́рус 

кимоли́йский кімолій́ський; к-кая 
гли́на кімолі́йська гли́на 

кимоли́т кімолі́т, -ту 
кимри́т кімри́т, -ту 
кимцеи́т кімцеї́т, -ту 
кинги́т кінгі́т, -ту 
кинемати́чески-гравитацио́нный кіне-

мати́чно-гравітаці́йний; к.-г-ная диффе-
ренциа́ция кінемати́чно-гравітаці́йна ди-
ференціа́ція 

кинемати́ческий кінемати́чний; к-кая 
дифференциа́ция кінемати́чна диферен-
ціа́ція; к-кая корреля́ция кінемати́чна 
кореля́ція; к-кая характери́стика кінема-
ти́чна характери́стика; к. разре́з кінема-
ти́чний ро́зріз 

кине́тика кіне́тика, -ки, д. и п. -тиці 
кинети́ческий кінети́чний; к-кая тек-

то́ника кінети́чна текто́ніка; к. метамор-
фи́зм кінети́чний метаморфі́зм 

кинетогене́з, кинетогене́зис кінетоге-
не́з, -зу, кінетогене́зис, -су 

кинетометаморфи́зм кінетометамор-
фі́зм, -му 

ки́нис-диаба́з кі́ніс-діаба́з, -зу 
ки́новарь кі́нова́р, -рі, т. -р'ю; обыкно-

ве́нная к. звича́йна кі́нова́р; табли́тчатая к. 
табли́тчаста кі́нова́р 

кинциги́т кінцигі́т, -ту 
кипари́совые сущ., мн. кипари́сові, -вих 
кипе́ние кипі́ння; ретрогра́дное к. рет-

рогра́дне кипі́ння 
ки́перный кі́перний; к-ная се́тка 

кі́перна сі́тка 
кипре́гель кіпре́гель, -ля, т. -лем 
кипрузи́т кіпрузи́т, -ту 
кипу́н кипу́н, -на́ 
кипуши́т кіпуши́т, -ту 
кипя́щий кипля́чий; к-щее о́зеро кип-

ля́че о́зеро; к. исто́чник кипля́че джерело́ 

кир кір, -ру 
кира́са кіра́са, -си 
кирасиза́ция кірасиза́ція, -ції 
кирауно́ид кірауно́їд, -да 
кирвани́т кірвані́т, -ту 
киргани́т кіргані́т, -ту 
кириосо́ма кіріосо́ма, -ми 
кирка́ ки́рка, -ки, д. и п. -рці, р. мн. -рок 
кирмингто́нский кірмінгто́нський;  

к-кое межледнико́вье кірмінгто́нське 
міжльодовикі́в'я 

кирови́т кірові́т, -ту 
ки́ровый кі́ровий; к-вая со́пка кі́рова 

со́пка; к-вые отложе́ния кі́рові ві́дклади 
кирози́т кірози́т, -ту 
кирпи́ч це́гла, -ли; ди́насовый к. 

ди́насова це́гла; кра́сный к. черво́на 
це́гла; силика́тный к. силіка́тна це́гла; 
усло́вный к. умо́вна це́гла 

кирпи́чный цегляни́й, цегло́ви́й, (слу-
жащий для производства кирпича) це-
ге́льний; к-ная гли́на цегляна́ (цегло́ва́) 
гли́на; к-ная земля́ цегляна́ (цегло́ва́) зем-
ля́; к-ная ме́дная руда́ цегляна́ (це́гло́ва) 
мі́дна руда́ 

кирроли́т кіролі́т, -ту 
кирупавари́т кірупавари́т, -ту 
кирхгеймери́т кірхгеймери́т, -ту 
кирштейни́т кірштейні́т, -ту 
киселёвский киселі́вський; к-кие слои́ 

киселі́вські шари́  
кискии́т кіскії́т, -ту 
кислоро́д ки́сень, -сню, т. -снем 
кислоро́дно-изото́пный кисне́во-ізото́пний; 

к.-и. ме́тод кисне́во-ізото́пний ме́тод 
кислоро́дный кисне́вий; к-ная вода́ ки-

сне́ва вода́; к-ная грани́ца кисне́ва межа́; 
к-ная кислота́ кисне́ва кислота́; к-ная 
соль кисне́ва сіль; к-ное соедине́ние кис-
не́ва сполу́ка (кисне́ве сполу́чення); 
к. активацио́нный ме́тод кисне́вий акти-
ваці́йний ме́тод; к. бала́нс кисне́вий ба-
ла́нс; к. барье́р кисне́вий бар'є́р; 
к. коэффицие́нт кисне́вий коефіціє́нт 

кислородсодержа́щий кисневмі́сний 
кислота́ кислота́, -ти́; азо́тистая к. 

азо́тиста кислота́; азотистоводоро́дная к. 
азотистоводне́ва кислота́; азо́тная к. азо́тна 
кислота́; азотнова́тистая к. азотнува́тиста 
кислота́; ами́новая к. амі́нова кислота́; 
аминокапро́новая к. амінокапро́нова кис-
лота́; аспарги́новая к. аспаргі́нова кислота́; 
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асфальтоге́новая к. асфальтоге́нова кис-
лота́; ауринтрикарбона́тная к. ауринтри-
карбона́тна кислота́; бензо́йная к. бен-
зо́йна кислота́; бескислоро́дная к. безкис-
не́ва кислота́; бо́рная к. бо́рна кислота́; 
бро́мисто-водоро́дная к. бро́мисто-
водне́ва кислота́; ви́нная к. ви́нна кисло-
та́; газообра́зная к. газоподі́бна кислота́; 
га́лловая к. га́лова кислота́; гепта́новая к. 
гепта́нова кислота́; глутами́новая к. глу-
тамі́нова кислота́; грему́чая к. гриму́ча 
кислота́; гуми́новая к. гумі́нова кислота́; 
гу́мусовая к. гу́мусова кислота́; диамино-
валериа́новая (диаминовалерья́новая) к. 
діаміновалеріа́нова (діаміновалер'я́нова) 
кислота́; диаминокапро́новая к. діаміно-
капро́нова кислота́; диоксиви́нная к. діок-
сиви́нна кислота́; дисульфо́новая к. ди-
сульфо́нова кислота́; дитио́новая к. ди-
тіо́нова кислота́; дуби́льная к. дуби́льна 
кислота́; дымя́щая се́рная к. димля́ча 
сірча́на кислота́; желе́зисто-синеро́дисто-
водоро́дная к. залі́зисто-ціа́нисто-водне́ва 
кислота́; железосинеро́дисто-водоро́дная к. 
залізоціа́нисто-водне́ва кислота́; жи́рная к. 
жи́рна (масна́) кислота́; йодистоводо-
ро́дная к. йодистоводне́ва кислота́; кап-
ро́новая к. капро́нова кислота́; кар-
бо́ловая к. карбо́лова кислота́; кар-
бо́новая к. карбо́нова кислота́; кетоизо-
валериа́новая (кетоизовалерья́новая) к. 
кетоізовалеріа́нова (кетоізовалер'я́нова) 
кислота́; кислоро́дная к. кисне́ва кислота́; 
ко́евая к. ко́єва кислота́; коричномура-
вьи́ная к. коричномураши́на кислота́; 
кремнёвая к. кремін́на (крем'яна́) кисло-
та́; кремнефто́ристо-водоро́дная к. кре-
менефто́ристо-водне́ва кислота́; кре-
ни́товая к. крені́това кислота́; кре́пкая 
се́рная к. міцна́ сірча́на кислота́; ли-
мо́нная к. лимо́нна кислота́; мало́новая к. 
мало́нова кислота́; ма́сляная к. ма́сляна 
кислота́; метакре́мниевая к. мета-
кре́мнієва кислота́; метафо́сфорная к.  
метафо́сфорна кислота́; минера́льная к. 
мінера́льна кислота́; моло́чная к. моло́чна 
кислота́; муравьи́ная к. мураши́на кисло-
та́; надсе́рная к. надсірча́на кислота́; над-
хро́мовая к. надхро́мова кислота́; наф-
те́новая к. нафте́нова кислота́; неорга-
ни́ческая к. неоргані́чна кислота́; ни́зшая 
жи́рная к. ни́жча жи́рна (масна́) кислота́; 

нона́новая к. нона́нова кислота́; нук-
леи́новая к. нуклеї́нова кислота́; окси-
гуми́новая к. оксигумі́нова кислота́; ок-
та́новая к. окта́нова кислота́; олеи́новая к. 
олеї́нова кислота́; ортокремнёвая к. ор-
токремі́нна (ортокрем'яна́) кислота́; орто-
фо́сфорная к. ортофо́сфорна кислота́; 
отрабо́танная к. відпрацьо́вана кислота́; 
пальми́товая к. пальмі́това кислота́; пе-
ларго́новая к. пеларго́нова кислота́; пе-
регно́йная к. перегні́йна кислота́; пи-
кри́новая к. пікри́нова кислота́; пирови-
ногра́дная к. піровиногра́дна кислота́; 
пиросе́рная к. піросірча́на кислота́; пи-
рофо́сфорная к. пірофо́сфорна кислота́; 
пла́вико́вая к. пла́вико́ва кислота́; поли-
кре́мневая к. полікремі́нна (полікрем'яна́) 
кислота́; преде́льная к. грани́чна кислота́; 
пропио́новая к. пропіо́нова кислота́;  
рода́нисто-водоро́дная к. рода́нисто-
водне́ва кислота́; розо́ловая к. розо́лова 
кислота́; рубеа́новая к. рубеа́нова кисло-
та́; салици́ловая к. саліци́лова кислота́; 
свя́занная к. зв'я́зана кислота́; селе́новая к. 
селе́нова кислота́; се́рная к. сірча́на кис-
лота́; серни́стая к. сірчи́ста кислота́; сер-
нова́тистая к. сіркува́тиста кислота́;  
сероводоро́дная к. сірководне́ва кислота́; 
си́льная к. си́льна кислота́; соля́ная к. 
соля́на кислота́; стеари́новая к. стеа-
ри́нова кислота́; сульфани́ловая к. суль-
фані́лова кислота́; сульфосалици́ловая к. 
сульфосаліци́лова кислота́; суль-
фоциа́нистая к. сульфоціа́ниста кислота́; 
у́гольная к. ву́гі́льна кислота́; у́ксусная к. 
о́цтова кислота́; ульми́новая к. ульмі́нова 
кислота́; фосфори́стая к. фосфори́ста 
кислота́; фо́сфорная к. фо́сфорна кислота́; 
фосфорнова́тистая к. фосфорнува́тиста 
кислота́; фта́левая к. фта́лева кислота́; 
фто́ристо-водоро́дная к. фто́ристо-
водне́ва кислота́; хло́ристо-водоро́дная к. 
хло́ристо-водне́ва кислота́; хло́рная к. 
хло́рна кислота́; хлорнова́тая к. хлорну-
ва́та кислота́; хлорнова́тистая к. хлорну-
ва́тиста кислота́; хлороу́ксусная к. хло-
роо́цтова кислота́; хро́мовая к. хро́мова 
кислота́; циа́нистая к. ціа́ниста кислота́; 
циннамоилмуравьи́ная к. циннамоїлму-
раши́на кислота́; щаве́левая к. щавле́ва 
кислота́; этилосе́рная к. етилосірча́на 
кислота́; янта́рная к. янта́рна кислота́ 
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кисло́тно-осно́вный кисло́тно-осно́вний; 
к.-о-ная зона́льность кисло́тно-осно́вна 
зона́льність; к.-о. потенциа́л кисло́тно-
осно́вний потенціа́л 

кисло́тность кисло́тність, -ності, т. -ністю; 
к. воды́ кисло́тність води́; к. пу́льпы кис-
ло́тність пу́льпи 

кисло́тно-щелочно́й кисло́тно-лу́жний; 
к.-щ-на́я зона́льность кисло́тно-лу́жна 
зона́льність; к.-щ. барье́р кисло́тно-
лу́жний бар'є́р; к.-щ-ны́е усло́вия кис-
ло́тно-лу́жні умо́ви 

кисло́тный кисло́тний; к-ная ва́нна  
кисло́тна ва́нна; к-ная вода́ кисло́тна во-
да́; к-ная вы́тяжка кисло́тна ви́тяжка;  
к-ная обрабо́тка кисло́тна обро́бка; 
к. ме́тод испыта́ния кисло́тний ме́тод 
ви́про́бування; к. радика́л кисло́тний  
радика́л; к. раство́р кисло́тний ро́зчин 

кислотоме́р кислотомі́р, -ра 
кислотосодержа́щий кислотовмі́сний 
кислотосто́йкий кислотостійки́й; к. бе-

то́н кислотостійки́й бето́н; к. материа́л 
кислотостійки́й матеріа́л 

кислотоупо́рный кислототривки́й; 
к. ка́мень кислототривки́й ка́мінь; 
к. кли́нкер кислототривки́й клі́нкер; к. мате-
риа́л кислототривки́й матеріа́л; к. цеме́нт 
кислототривки́й цеме́нт 

кислотоусто́йчивый кислототривки́й, 
кислотостійки́й; к. ка́мень кислототрив-
ки́й (кислотостійки́й) ка́мінь 

ки́слый ки́слий; к-лая вода́ ки́сла вода́; 
к-лая гли́на ки́сла гли́на; к-лая ма́гма 
ки́сла ма́гма; к-лая поро́да ки́сла поро́да; 
к-лая по́чва ки́слий ґрунт; к-лая соль 
ки́сла сіль; к-лая соль серни́стой кис-
лоты́ ки́сла сіль сірчи́стої кислоти́; к-лая 
соль у́гольной кислоты́ ки́сла сіль 
ву́гі́льної кислоти́; к-лая те́рма ки́сла 
те́рма; к-лая углена́тровая соль ки́сла 
вуглена́трова сіль; к-лая фумаро́ла ки́сла 
фумаро́ла; к-лое выделе́ние ки́сле 
ви́ділення; к-лое сво́йство ки́сла влас-
ти́вість; к-лые магмати́ческие поро́ды 
ки́слі магмати́чні поро́ди; к. газ ки́слий 
газ; к. геохими́ческий барье́р ки́слий 
геохімі́чний бар'є́р; к. гнейс ки́слий гнейс; 
к. гудро́н ки́слий гудро́н; к. исто́чник 
ки́сле джерело́; к. карбона́т ки́слий кар-
бона́т; к. плутони́зм ки́слий плутоні́зм 

кисть 1. кисть, -ті, т. -тю; 
2. (плодов, ягод) гро́но, -на 

кисцелли́т кисцелі́т, -ту 
кит кит, -та́; беззу́бый к. беззу́бий кит; 

дре́вний к. да́вній кит; зуба́стый к. зу-
ба́стий кит 

кита́йский кита́йський; К-кая плат-
фо́рма Кита́йська платфо́рма; к. жирови́к 
кита́йський жирови́к; к. ка́мень ки-
та́йський ка́мінь 

кити́т кити́т, -ту 
кито́вый кито́вий; к. ус кито́вий вус 
китообра́зные сущ., мн. китоподі́бні, -них 
китообра́зный китоподі́бний 
кишечнополостно́й кишковопорож-

ни́нний; к-но́е живо́тное кишковопорож-
ни́нна твари́на 

кишкообра́зный кишкоподі́бний; к-ная 
ла́ва кишкоподі́бна ла́ва 

К-край К-край, К-кра́ю 
клавали́т клавалі́т, -ту 
клавиату́ра клавіату́ра, -ри; к. бло́ков 

клавіату́ра бло́ків 
клавиди́ск клавіди́ск, -ка 
кла́вус кла́вус, -са 
клади́зм клади́зм, -му; трансфор-

ми́рованный к. трансформо́ваний клади́зм 
клади́стика клади́стика, -ки, д. и п. -тиці 
кладисти́ческий кладисти́чний; к-кая 

биогеогра́фия кладисти́чна біогеогра́фія; 
к-кая система́тика кладисти́чна систе-
ма́тика; к-кие ме́тоды кладисти́чні 
ме́тоди; к. ана́лиз кладисти́чний ана́ліз 

кла́диум кла́діум, -му 
кла́дка кла́дка, -ки, д. и п. -дці, р. мн. 

-до́к; ка́менная к. кам'яна́ (камі́нна) кла́дка 
кладно́ит кладно́їт, -ту 
кладогене́з кладогене́з, -зу 
кладогра́мма кладогра́ма, -ми 
кладо́дий кладо́дій, -дія 
кладокси́ловые сущ., мн. кладокси́лові, 

-вих 
кладо́м кладо́м, -ма 
кладо́н кладо́н, -на 
кладосела́хии мн. кладосела́хії, -хій 
кладоти́ли мн. кладоти́лі, -лів 
кладофле́бис кладофле́біс, -са 
кла́дус кла́дус, -су 
клазоли́т клазолі́т, -ту 
кла́нсейский кла́нсейський; к. подъя́рус 

кла́нсейський під'я́рус 
кла́пан кла́пан, -на; автомати́ческий к. 

автомати́чний кла́пан; возвра́тный к. пово-
ро́тний (зворо́тний) кла́пан; вса́сывающий к. 
усмо́ктувальний кла́пан; га́зовый к. га́зовий 
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кла́пан; гидравли́ческий к. гідравлі́чний 
кла́пан; забо́йный к. ви́бійний (забі́йний) 
кла́пан; запо́рно-повто́рный к. запі́рно-
повто́рний кла́пан; откидно́й к. відкидни́й 
кла́пан; перепускно́й к. перепускни́й 
кла́пан; плу́нжерный к. плу́нжерний 
кла́пан; предохрани́тельный к. запобі́жний 
кла́пан; промы́вочный к. промива́льний 
кла́пан; пусково́й к. пускови́й кла́пан; 
ство́рчатый к. стулча́стий (сту́лковий) 
кла́пан; углово́й к. кутови́й кла́пан; шаро-
во́й к. кульови́й кла́пан 

кла́панный кла́панний; к-ная пира-
ми́дка кла́панна пірамі́дка; к. затво́р 
кла́панний затво́р 

клапроти́т клапроти́т, -ту 
клапротоли́т клапротолі́т, -ту 
кларе́н кларе́н, -ну 
кларе́но-витре́новый кларе́но-вітре́новий; 

к.-в. у́голь кларе́но-вітре́нове ву́гі́лля 
кларе́новый кларе́новий; к. у́голь кла-

ре́нове ву́гі́лля 
кларе́но-дюре́новый кларе́но-дюре́новий; 

к.-д. у́голь кларе́но-дюре́нове ву́гі́лля 
кларе́но-фюзе́новый кларе́но-фюзе́новий; 

к.-ф. у́голь кларе́но-фюзе́нове ву́гі́лля 
кларингбулли́т кларингбулі́т, -ту 
кларини́т кларині́т, -ту 
клари́т клари́т, -ту 
кларк кларк, -ка; а́томный к. а́томний 

кларк; весово́й к. вагови́й кларк; гло-
ба́льный к. глоба́льний кларк; к. живо́го 
вещества́ кларк живо́ї речовини́; к-ки 
звёздных атмосфе́р кла́рки зо́ряних атмо-
сфе́р; к. земно́й коры́ кларк земно́ї кори́; 
к. земно́го ша́ра кларк земно́ї ку́лі; 
к. концентра́ции кларк концентра́ції; 
к. океа́на кларк океа́ну; к. рассе́яния 
кларк розсі́яння; косми́ческий к. кос-
мі́чний кларк; ме́стный к. місце́вий кларк; 
минера́льный к. мінера́льний кларк; 
объёмный к. об'є́мний кларк; поро́дный к. 
поро́дний кларк; региона́льный к. регіо-
на́льний кларк 

кларкеи́т кларкеї́т, -ту 
кларки́н кларкі́н, -ну 
кларки́т кларкіт́, -ту 
кларовитери́т кларовітери́т, -ту 
клародури́т клародури́т, -ту 
клароколли́т клароколі́т, -ту 
кларотели́т кларотелі́т, -ту 
кларофузи́т кларофузи́т, -ту 

класс клас, -су; асимметри́ческий  
(асимметри́чный) к. асиметри́чний клас; 
диэдри́ческий безо́сный к. діедри́чний 
безві́сний (безосьови́й) клас; диэдри́ческий 
осево́й к. діедри́чний осьови́й клас; к. арма-
ту́ры клас армату́ри; к. бето́на клас бето́ну; 
к. зда́ний клас буді́вель; к. минера́лов клас 
мінера́лів; к. симме́три́и клас симетрі́ї;  
тетартоэдри́ческие к-сы тетартоедри́чні 
кла́си; хими́ческие к-сы хімі́чні кла́си 

классифика́тор класифіка́тор, -ра; гид-
равли́ческий к. гідравлі́чний класифі-
ка́тор 

классификацио́нный класифікаці́йний; 
к-ное значе́ние класифікаці́йне зна́чення; 
к-ные характери́стики гру́нта класифі-
каці́йні характери́стики ґру́нту 

классифика́ция класифіка́ція, -ції; био-
стратиграфи́ческая к. біостратиграфі́чна 
класифіка́ція; возду́шная к. пові́тря́на 
класифіка́ція; генети́ческая к. генети́чна 
класифіка́ція; геохими́ческая к. геохі-
мі́чна класифіка́ція; есте́ственная к. при-
ро́дна класифіка́ція; инжене́рно-
геологи́ческая к. інжене́рно-геологі́чна 
класифіка́ція; иску́сственная к. шту́чна 
класифіка́ція; к. би́тумов класифіка́ція 
бі́тумів; к. взры́вчатых веще́ств (ВВ) 
класифіка́ція вибухо́вих речови́н (ВР); 
к. грунто́в Охо́тина класифіка́ція ґрунті́в 
Охо́тіна; к. грунто́в по грануломет-
ри́ческому соста́ву класифіка́ція ґрунті́в за 
гранулометри́чним скла́дом; к. запа́сов кла-
сифіка́ція запа́сів; к. месторожде́ний  
поле́зных ископа́емых класифіка́ція  
родо́вищ ко́ри́сних копа́лин; к. минера́лов 
класифіка́ція мінера́лів; к. не́фти класифі-
ка́ція на́фти; к. нефтепроявле́ний класифі-
ка́ція нафтопро́явів; к. поро́д класифіка́ція 
порі́д; к. приро́дных га́зов класифіка́ція 
приро́дних га́зів; литостратиграфи́чес-
кая к. літостратиграфі́чна класифіка́ція; 
системати́ческая к. системати́чна класи-
фіка́ція; стратиграфи́ческая к. страти-
графі́чна класифіка́ція; трёхчле́нная к. 
грунто́в тричле́нна класифіка́ція ґрунті́в; 
хими́ческая к. приро́дных вод хімі́чна 
класифіка́ція приро́дних вод; хроностра-
тиграфи́ческая к. хроностратиграфі́чна 
класифіка́ція 

классифици́ровать[ся] класифіку-
ва́ти[ся], -ку́ю, -ку́єш, -ку́є[ться] 
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класси́ческий класи́чний; к-кая вероя́т-
ность класи́чна ймові́рність (імові́рність) 

кла́стер кла́стер, -ра 
кла́стерный кла́стерний; к. ана́лиз 

кла́стерний ана́ліз 
класти́ты мн. класти́ти, -тів 
класти́ческий класти́чний; к-кая да́йка 

класти́чна да́йка; к-кая поро́да класти́чна 
поро́да; к-кая структу́ра класти́чна струк-
ту́ра; к-кие оса́дки класти́чні оса́дки;  
к-кие отложе́ния класти́чні ві́дклади; 
к. вы́брос класти́чний ви́кид; к. материа́л 
класти́чний матеріа́л; к. минера́л клас-
ти́чний мінера́л; к. пласт класти́чний 
пласт (класти́чний шар); к-кое строе́ние 
класти́чна будо́ва 

кластоге́нный кластоге́нний; к-ная 
да́йка кластоге́нна да́йка; к. пласт класто-
ге́нний пласт (кластоге́нний шар) 

кластограни́товый кластограні́товий 
кластока́рст кластока́рст, -ту 
кластокристалли́ческий кластокриста-

лі́чний 
кластола́ва кластола́ва, -ви 
кластомо́рфный кластомо́рфний 
кластопорфиро́ид кластопорфіро́їд, -ду 
кластоту́р кластоту́р, -ру 
кла́трий кла́трій, -рію 
клатрокоило́новый клатрокоїло́новий;  

к-вые пусто́ты клатрокоїло́нові порожни́ни 
клаудети́т клаудети́т, -ту 
клаузи́лий клаузи́лій, -лію 
клаустали́т клаусталі́т, -ту 
клаустони́т клаустоні́т, -ту 
клебельсберги́т клебельсбергі́т, -ту 
клебери́т клебери́т, -ту 
кле́ванский кле́ванський; к-кие слои́ 

кле́ванські шари́ 
клевеи́т клевеї́т, -ту 
клевеланди́т клевеланди́т, -ту 
клей клей, кле́ю, (вишнёвый, череш-

невый, сливовый – обычно) ґлей, гле́ю; 
морско́й к. морськи́й клей; расти́тельный к. 
росли́нний клей 

клейи́т клейї́т, -ту 
кле́йкий клейки́й, ґлейки́й; к-кая 

кле́тка клейка́ (ґлейка́) кліти́на; к. песо́к 
клейки́й (ґлейки́й) пісо́к 

кле́йкость кле́йкість, -кості, т. -кістю 
клейни́т клейні́т, -ту 
клейофа́н клейофа́н, -ну 
клейстога́мный клейстога́мний 

кле́йтрум кле́йтрум, -ма 
клейфли́нт клейфлі́нт, -ту 
клементи́т клементи́т, -ту 
кле́мма кле́ма, -ми 
клено́вский клені́вський; к-кая сви́та 

клені́вська сві́та 
клено́вые сущ., мн. клено́ві, -вих 
клепсидропсо́идный клепсидропсо́їдний 
клесо́вий клесо́вій, -вію 
клёсовский кле́сівський; к-кая сви́та 

кле́сівська сві́та 
клестери́т клестери́т, -ту 
кле́тка кліти́на, -ни; верху́шечная к. 

верхі́вкова кліти́на; воротнико́вая к. ко-
мірце́ва кліти́на; вса́сывающая к. 
усмо́ктувальна (усмо́ктуюча) кліти́на; 
вспомога́тельная к. допомі́жна́ кліти́на; 
генерати́вная к. генерати́вна кліти́на; 
де́ятельная к. дія́льна кліти́на; жгу́тико-
воротнико́вая к. гу́бок джгу́тико-
комірце́ва кліти́на гу́бок; жгу́тико-
воротничко́вые к-ки джгу́тико-комірце́ві 
кліти́ни; желёзистая к. зало́зиста кліти́на; 
замыка́ющая к. кінце́ва (оста́ння) клі-
ти́на; заростко́вая к. заростко́ва кліти́на; 
каликобласти́ческая к. калікобласти́чна 
кліти́на; камени́стая к. кам'яни́ста (каме-
ня́ста, камени́ста) кліти́на; кле́йкая к. 
клейка́ кліти́на; к. древеси́ны кліти́на 
деревини́; к. ка́рты кліти́на ка́рти; косте-
образова́тельная к. кісткотві́рна (кістко-
утво́рювальна) кліти́на; крапи́вная к. 
кропи́в'яна кліти́на; мерца́тельная к. ми-
готли́ва кліти́на; паренхи́мная к. парен-
хі́мна кліти́на; пло́ская к. пло́ска кліти́на; 
проводя́щая к. провідна́ кліти́на; пыль-
цева́я к. пилко́ва кліти́на; сло́жная к. 
складна́ кліти́на; смоляна́я к. смоляна́ 
кліти́на; сопровожда́ющая к. супрові́дна́ 
кліти́на; спороно́сная к. спороно́сна клі-
ти́на; спорообразу́ющая к. споротвір́на 
(спороутво́рювальна) кліти́на; стрека́тель-
ная к. жалка́ кліти́на; у́стьичная к. проди-
хо́ва кліти́на; экскрето́рная к. екскрето́рна 
кліти́на; яйцева́я к. яйце́ва кліти́на 

клеткообра́зный клітиноподі́бний 
кле́точка кліти́нка, -ки, д. и п. -нці, 

р. мн. -нок 
клеточкообра́зный клітинкоподі́бний 
кле́точный кліти́нний; к-ная перего-

ро́дка кліти́нна перегоро́дка; к-ное волок-
но́ кліти́нне волокно́; к-ное строе́ние  
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кліти́нна будо́ва; к-ное те́ло кліти́нне ті́ло; 
к-ное ядро́ кліти́нне ядро́ 

клетча́тка кліткови́на, -ни 
клетча́тковый кліткови́нний 
клеть кліть, -ті, т. -ттю, р. мн. -тей, 

клі́тка, -ки, д. и п. -тці, мн. -тки́, -то́к; 
ша́хтная к. ша́хтна кліть (клі́тка) 

клешня́ клішня́, -ні́, т. -не́ю, мн. клі́шні, 
клі́шень, кле́шня́, кле́шні́, т. кле́шне́ю, мн. 
-шні, -шень 

клиахи́т кліахі́т, -ту 
клива́ж кліва́ж, -жу́, т. -же́м; веерооб-

ра́зный к. віялоподі́бний кліва́ж; верти-
ка́льный к. вертика́льний кліва́ж; вол-
ни́стый к. хвиля́стий кліва́ж; волок-
ни́стый к. волокни́стий (волокнува́тий) 
кліва́ж; второстепе́нный к. другоря́дний 
кліва́ж; вы́нужденный к. ви́мушений 
кліва́ж; гла́вный к. головни́й (основни́й) 
кліва́ж; дифференциа́льный к. диферен-
ціа́льний кліва́ж; изо́гнутый к. зі́гнений 
(зі́гнутий, ви́гнутий) кліва́ж; и́стинный к. 
спра́вжній кліва́ж; к. истече́ния кліва́ж ви-
тіка́ння; к. осево́й пло́скости кліва́ж осьово́ї 
площини́; к. по напластова́нию кліва́ж за 
напластува́нням (нашарува́нням); к. раз-
ло́ма кліва́ж розло́му; к. размя́тия кліва́ж 
розмина́ння (розім'яття́); к. разры́ва кліва́ж 
розри́ву; к. растяже́ния кліва́ж розтя́гнення; 
к. ска́лывания кліва́ж ско́лювання; к. ско-
льже́ния кліва́ж ко́взання (ско́взання); 
к. смеще́ния кліва́ж змі́щення; к. смя́тия 
кліва́ж змина́ння (зім'яття́); к. теку́чести 
кліва́ж теку́чості; к. тече́ния кліва́ж течії́; 
к. трещинова́тости кліва́ж тріщину-
ва́тості; кристализацио́нный к. кристалі-
заці́йний кліва́ж; лине́йный к. ліні́йний 
кліва́ж; лицево́й к. лицьови́й (лицеви́й) 
кліва́ж; ло́жный к. неспра́вжній кліва́ж 
(псевдокліва́ж); метакласти́ческий к. 
метакласти́чний кліва́ж; неотчётливый к. 
нечітки́й кліва́ж; обра́тный к. зворо́тний 
кліва́ж; основно́й к. основни́й кліва́ж; 
паралле́льный к. парале́льний кліва́ж; 
перви́чный к. перви́нний кліва́ж; поло-
са́тый к. смуга́стий кліва́ж; поро́дный к. 
поро́дний кліва́ж; посло́йный к. поша-
ро́вий кліва́ж; секу́щий к. січни́й кліва́ж; 
сланцева́тый к. сланцюва́тий кліва́ж; совер-
ше́нный к. доскона́лий кліва́ж; то́нкий к. 
тонки́й кліва́ж; торцо́вый (торцево́й) к. 
торце́вий кліва́ж; тре́щинный к. трі́щинний 

кліва́ж; экзоге́нный к. екзоге́нний кліва́ж; 
эндогенети́ческий к. ендогенети́чний 
кліва́ж; эндоге́нный к. ендоге́нний клі-
ва́ж; я́сный к. ясни́й (вира́зний) кліва́ж 

клива́жный кліва́жний; к-ное 
расслое́ние кліва́жне розшарува́ння  

клидонаути́лусовый клідонаути́лусовий 
клизиофилло́идный клізіофіло́їдний; 

к. кора́лл клізіофіло́їдний кора́л 
климани́т клімані́т, -ту 
кли́мат клі́мат, -ту; ари́дный к. ари́дний 

клі́мат; гуми́дный к. гумі́дний клі́мат; дож-
дли́вый к. дощови́й клі́мат; жа́ркий к. жар-
ки́й клі́мат; засу́шливый к. посу́шливий 
(засу́шливий) клі́мат; мя́гкий к. м'яки́й 
клі́мат; нива́льный к. ніва́льний клі́мат; 
полузасу́шливый к. напівпосу́шливий 
клі́мат; ро́вный к. рі́вний клі́мат; субтро-
пи́ческий к. субтропі́чний клі́мат; суро́-
вый к. суво́рий клі́мат; сухо́й к. сухи́й 
клі́мат; тёплый к. те́плий клі́мат; тропи́-
ческий к. тропі́чний клі́мат; уме́ренный к. 
помі́рний клі́мат; холо́дный к. холо́дний 
клі́мат 

климате́ма клімате́ма, -ми 
климати́ческий клімати́чний; к-кая ак-

ти́вность клімати́чна акти́вність; к-кая 
геоморфоло́гия клімати́чна геоморфо-
ло́гія; к-кая зо́на клімати́чна зо́на; к-кая 
ка́рта клімати́чна ка́рта (ма́па); к-кая 
снегова́я ли́ния клімати́чна снігова́ лі́нія; 
к-кая фа́за клімати́чна фа́за; к-кая эпо́ха 
клімати́чна епо́ха; к-кие возде́йствия 
клімати́чні впли́ви; к-кие усло́вия кліма-
ти́чні умо́ви; к. барье́р клімати́чний ба-
р'є́р; к. о́птимум клімати́чний о́птимум; 
к. полури́тм клімати́чний напіври́тм; 
к. ритм клімати́чний ритм; к. фа́ктор 
клімати́чний фа́ктор (чи́нник); к. цикл 
клімати́чний цикл; к-кое колеба́ние клі-
мати́чне колива́ння; мя́гкие к-кие 
усло́вия м'які́ клімати́чні умо́ви 

климатобиогеографи́ческий кліматобіо-
географіч́ний; к-кая биохори́я клімато-
біогеографі́чна біохорія́ 

климатоли́т кліматоліт́, -ту 
климатологи́ческий кліматологі́чний 
климатоло́гия кліматоло́гія, -гії 
климато́метр клімато́метр, -ра 
климатохронологи́ческий кліматохро-

нологі́чний; к-кая шкала́ кліматохроно-
логі́чна шкала́ 
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климатостратиграфи́ческий клімато-
стратиграфі́чний; к. горизо́нт клімато-
стратиграфі́чний горизо́нт; к. ме́тод клі-
матостратиграфі́чний ме́тод 

климатостратигра́фия кліматострати-
гра́фія, -фії 

климе́ниевый климе́нієвий; к. слой 
климе́нієвий шар  

климе́нии мн. кліме́нії, -ній 
клин клин, -на; аккрецио́нный к. акре-

ці́йний клин; вентра́льный к. вент-
ра́льний клин; ква́рцевый к. ква́рцовий 
клин; к. обруше́ния клин обва́лення (осі-
да́ння); ледяно́й к. льодяни́й (крижани́й) 
клин; сбро́совый (сбро́сный, сбросно́й) к. 
скидни́й клин; щёчные к-нья щі́чні клини́ 

клина́льный кліна́льний; к-ная 
изме́нчивость кліна́льна мінли́вість;  
к-ное видообразова́ние кліна́льне видо-
утво́рення 

клинахарди́т клінахарди́т, -ту 
клингмани́т клінгмані́т, -ту 
кли́нистый клинува́тий 
кли́нкер клі́нкер, -ру; доро́жный к. 

шляхови́й (доро́жній) клі́нкер; кислото-
упо́рный к. кислототривки́й клі́нкер; об-
лицо́вочный к. облицюва́льний клі́нкер; 
тротуа́рный к. тротуа́рний клі́нкер; 
цеме́нтный к. цеме́нтний клі́нкер 

кли́нкерный клі́нкерний; к-ное сырьё 
клі́нкерна сировина́; к. минера́л 
клі́нкерний мінера́л 

клинкообра́зный клинкоподі́бний 
клинксто́н клінксто́н, -ну 
клинобарранди́т клінобаранди́т, -ту 
клинобронзи́т клінобронзи́т, -ту 
клинови́дный клинообра́зный клино-

поді́бний, клинча́стий, клинува́тий; к-ная 
скульпту́ра клиноподі́бна скульпту́ра;  
к-ная слои́стость (слоева́тость) клино-
поді́бна шарува́тість; к-ное (клинооб-
ра́зное) двойникова́ние клиноподі́бне 
двійникува́ння; к-ное подня́тие клинопо-
ді́бне підняття́; к-ное сраста́ние клинопо-
ді́бне (клинча́сте, клинува́те) зро́щення (зро-
ста́ння); к. интрузи́в клиноподі́бний інтру-
зи́в; к. па́поротник клиноподі́бна па́пороть 

клиново́й клинови́й; к. вруб клинови́й 
вруб 

клиногедри́т кліногедри́т, -ту 
клиногексати́ны мн. кліногексати́ни,  

-нів; анизомекактина́льные к. анізомекак-

тина́льні кліногексати́ни; изомекактина́ль-
ные к. ізомекактина́льні кліногексати́ни 

клиногиперсте́н кліногіперсте́н, -ну 
клино́граф кліно́граф, -фа 
клиногуми́т кліногумі́т, -ту 
клинокла́з клінокла́з, -зу 
клиноклази́т кліноклази́т, -ту 
клинокроци́т клінокроци́т, -ту 
клино́метр кліно́метр, -ра 
клинопентакти́ны мн. клінопентакти́ни,  

-нів 
клинопинако́ид клінопінако́їд, -да 
клиноптилоли́т кліноптилолі́т, -ту 
клиноскороди́т кліноскороди́т, -ту 
клинофеи́т клінофеї́т, -ту 
клинохло́р клінохло́р, -ру 
клинохолмквисти́т клінохолмквісти́т, -ту 
клинохризоти́л клінохризоти́л, -лу 
клиноцоизи́т кліноцоїзи́т, -ту 
клиночевкини́т кліночевкіні́т, -ту 
клиноэдри́т кліноедри́т, -ту 
клиноэдри́ческий кліноедри́чний 
клиноэнстати́т кліноенстати́т, -ту 
клинт клінт, -та 
клинто́н клінто́н, -ну 
клинтони́т клінтоні́т, -ту 
кли́нтонский клі́нтонський; к-кая сви́та 

клі́нтонська сві́та 
кли́нчатый клинча́стий 
клипе́ус кліпе́ус, -су 
клипе́усовый кліпе́усовий; к-вое мо́ре 

кліпе́усове мо́ре 
клипп кліп, -пу 
кли́ппен клі́пен, -на 
клифсто́н кліфсто́н, -ну 
клифтони́т кліфтоні́т, -ту 
клифф кліф, -фу; миниатю́рный к. мі-

ніатю́рний кліф 
клиффорди́т кліфорди́т, -ту 
клоа́ка клоа́ка, -ки, д. и п. клоа́ці 
клоа́чные сущ., мн. клоа́чні, -них 
клоа́чный клоа́чний; к. сифо́н клоа́чний 

сифо́н 
клобу́кский клобу́цький; к-кая сви́та 

клобу́цька сві́та 
клоденелли́дный клоденелі́дний; к. ди-

морфи́зм клоденелі́дний диморфі́зм 
клодети́т клодети́т, -ту 
клокманни́т клокмані́т, -ту 
клокучи́нский клокучи́нський; к-кие 

слои́ клокучи́нські шари́  
клон клон, -ну 
кло́новый кло́новий 
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клостери́т клостери́т, -ту 
клоустони́т клоустоні́т, -ту 
клубневи́дный бульбоподіб́ний 
клунг клунг, -га 
клык і́кло, -ла, р. мн. -лів; лошадиный к. 

кі́нський клик; моло́чный к. моло́чне і́кло; 
ни́жний к. ни́жнє і́кло; соба́чий к. соба́че 
і́кло 

клэйфли́нт клейфлі́нт, -ту 
клюв дзьоб, -ба, мн. -би́, -бі́в 
клювови́дный, клювообра́зный дзьо-

боподіб́ний 
клювоголо́вые сущ., мн. дзьобоголо́ві,  

-вих 
клю́за клю́за, -зи 
ключ 1. (источник) джерело́, -ла́, мн.  

-ре́ла, -ре́л; га́зовый к. га́зове джерело́; 
горя́чий к. гаря́че джерело́; грязево́й к. 
грязьове́ джерело́; 

2. ключ, -ча́, т. -че́м; диагности́ческий к. 
діагности́чний ключ; дихотоми́ческий к. 
дихотомі́чний ключ; монотоми́ческий к. 
монотомі́чний ключ; определи́тельные  
к-чи́ визнача́льні ключі́; политоми́ческий к. 
політомі́чний ключ 

ключево́й ключови́й, (главный – ещё) 
головни́й, основни́й, виріша́льний; к-ва́я 
сви́та ключова́ сві́та; к. горизо́нт ключо-
ви́й горизо́нт; к. при́знак ключова́ озна́ка 

ключе́вский ключі́вський; к-кая сви́та 
ключі́вська сві́та 

ключи́чный ключи́чний; к-ное про-
стра́нство ключи́чний про́стір 

клямм клям, -ма 
кляри́т кляри́т, -ту 
кмаи́т кмаї́т, -ту 
кнебели́т кнебелі́т, -ту 
книдобла́сты мн. кнідобла́сти, -тів 
кни́жка кни́жка, -ки, д. и п. -жці, мн.  

-жки́, -жо́к; пикета́жная к. пікета́жна 
кни́жка; полева́я к. польова́ кни́жка 

кнопи́т кнопі́т, -ту 
кнорринги́т кнорингі́т, -ту 
кно́ррия кно́рія, -рії 
кнутообра́зный батогоподі́бний; к. хвост 

батогоподі́бний хвіст 
коагули́ровать[ся] коагулюва́ти[ся],  

-лю́ю, -лю́єш, -лю́є[ться] 
коагули́рующий коагулюва́льний;  

к-щее вещество́ коагулюва́льна речовина́ 
коагуля́нт коагуля́нт, -ту 
коагуля́т коагуля́т, -ту 

коагуляцио́нный коагуляці́йний; к-ная 
структу́ра коагуляці́йна структу́ра 

коагуля́ция коагуля́ція, -ції 
коадапта́ция коадапта́ція, -ції 
коаксиа́льный коаксіа́льний 
коалесце́нция коалесце́нція, -ції 
коалинги́т коалінгі́т, -ту 
коареа́л коареа́л, -лу 
коахюили́т коахюїлі́т, -ту 
коацерва́т коацерва́т, -ту 
коаши́т коаши́т, -ту 
ко́бальт ко́бальт, -ту; земли́стый к. зем-

ли́стий ко́бальт; мышьяко́вистый к. ар-
сенува́стий ко́бальт; шпе́йсовый к. 
шпе́йсовий ко́бальт 

кобальти́н кобальти́н, -ну 
кобальти́рование кобальтува́ння 
кобальти́стый кобальти́стий; к. пири́т 

кобальти́стий піри́т 
кобальти́т кобальти́т, -ту 
кобальтмелантери́т кобальтмелантери́т, -ту 
кобальтникельпири́т кобальтнікельпі-

ри́т, -ту 
ко́бальтовый ко́бальтовий; к-вая о́хра 

ко́бальтова во́хра; к-вая руда́ ко́бальтова 
руда́; к-вая синь ко́бальтова синь; к-вая 
чернь ко́бальтова чернь; к-вые цветы́ 
ко́бальтові кві́ти; к. блеск ко́бальтовий 
блиск; к. купоро́с ко́бальтовий купоро́с; 
к. хальканти́т ко́бальтовий хальканти́т; 
к. шпат ко́бальтовий шпат 

кобальтоидами́т кобальтоїдамі́т, -ту 
кобальтокальци́т кобальтокальци́т, -ту 
кобальтолигошпа́т кобальтолігошпа́т, -ту 
ко́бальто-ма́рганцевый ко́бальто-ма́р-

ганце́вий, ко́бальто-манга́новий; к.-м-вая 
руда́ ко́бальто-ма́рганце́ва (ко́бальто-
манга́нова) руда́ 

кобальтомела́н кобальтомела́н, -ну 
кобальтомени́т кобальтомені́т, -ту 
ко́бальто-мышьяко́вый ко́бальто-

арсе́новий; к.-м. колчеда́н ко́бальто-
арсе́новий колчеда́н 

ко́бальто-ни́келевый ко́бальто-ні́келевий; 
к.-н. колчеда́н ко́бальто-ні́келевий колчеда́н 

кобальтсодержа́щий кобальтовміс́ний; 
к-щее желе́зо кобальтовміс́не залі́зо; 
к. адами́н кобальтовмі́сний адамі́н 

кобальтохромпикоти́т кобальтохром-
пікоти́т, -ту 

кобальтпири́т кобальтпіри́т, -ту 
кобальтсмитсони́т кобальтсмітсоні́т, -ту 
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кобальтсферосидери́т кобальтсфероси-
дери́т, -ту 

кобеи́т кобеї́т, -ту 
кобелли́т кобелі́т, -ту 
кобле́нцкий кобле́нцький; к. век коб-

ле́нцький вік; к. я́рус кобле́нцький я́рус 
кобокоби́т кобокобі́т, -ту 
кобыле́цкий кобиле́цький; к-кая сви́та 

кобиле́цька сві́та 
ковале́вский ковалі́вський; к-кие слои́ 

ковалі́вські шари́  
ковалевски́т ковалівськіт́, -ту 
ковале́нтность ковале́нтність, -ності, т. 

-ністю 
кова́льский кова́льський; к-кие слои́ 

кова́льські шари́ 
ковариа́ция коваріа́ція, -ції 
ковариацио́нный коваріаці́йний 
ковди́т ковди́т, -ту 
ковдори́т ковдори́т, -ту 
ковелли́н ковелі́н, -ну 
ковёр ки́лим, -ма, мн. -ми́, -мі́в; 

сфа́гновый к. сфа́гновий ки́лим 
кови́т кові́т, -ту 
ко́вкий ко́вкий 
ко́вкость ко́вкість, -кості, т. -кістю 
ко́всучский ко́всуцький; к-кая сви́та 

ко́всуцька сві́та; к-кие слои́ ко́всуцькі 
шари́ 

ковш ківш, ковша́, т. ковше́м 
ковшо́вый ківшови́й, ківше́вий; к-вая 

про́ба ківшова́ (ківше́ва) про́ба 
кога́зский кога́зький; к-кая сви́та ко-

га́зька сві́та 
когаркои́т когаркої́т, -ту 
коге́зия коге́зія, -зії 
когенети́чный когенети́чний; к-ная 

про́ба когенети́чна про́ба 
когени́т когені́т, -ту 
когео́ид когео́їд, -ду 
когере́нтность когере́нтність, -ності, т. 

-ністю 
когере́нтный когере́нтний; к-ная филь-

тра́ция когере́нтна фільтра́ція; к-ная эво-
лю́ция когере́нтна еволю́ція; к-ная эко-
систе́ма когере́нтна екосисте́ма; к-ные 
элеме́нты когере́нтні елеме́нти 

коготны́е сущ., мн. кі́гтеві, -вих 
ко́готь кі́готь, -гтя, мн. -гті, -гтів 
когтеобра́зный кігтеподі́бний 
когтеходя́щие сущ., мн. кігтеходя́чі, -чих 

когтеходя́щий кігтеходя́чий; к. тип кіг-
теходя́чий тип 

код код, -ду; бина́рный к. біна́рний код; 
двои́чно-десяти́чный к. двійко́во-
десятко́вий код; двои́чный к. двійко́вий 
код; дополни́тельный к. додатко́вий код; 
к. опера́ции код опера́ції; к. Хе́минга код 
Хе́мінга; к. холлери́та код холлери́ту; 
обра́тный к. зворо́тний код; прямо́й к. 
прями́й код; символи́ческий к. симво-
лі́чний код 

кодаци́т кодаци́т, -ту 
ко́декс ко́декс, -су; стратиграфи́ческий к. 

стратиграфі́чний ко́декс 
коди́рование кодува́ння; цветно́е к. ко-

льоро́ве кодува́ння 
ко́дово-и́мпульсный ко́дово-і́мпульсний; 

к.-и́-ная модуля́ция ко́дово-і́мпульсна 
модуля́ція 

кодури́т кодури́т, -ту 
ко́евый ко́євий; к-вая кислота́ ко́єва 

кислота́ 
ко́жа шкі́ра, -ри; го́рная к. гірська́ шкі́ра 
ко́жаный шкіряни́й; к. ка́мень шкіря-

ни́й ка́мінь 
ко́жистый шкіря́стий; к. ка́мень шкі-

ря́стий ка́мінь 
ко́жный шкі́рний; к-ная спи́кула шкі́рна 

спі́кула; к-ные жа́бры шкі́рні зя́бра; 
к. па́нцирь шкі́рний па́нцер (па́нцир); 
к. покро́в шкі́рний по́крив; к. скеле́т 
шкі́рний скеле́т 

кожу́линский кожу́линський; к-кая 
сви́та кожу́линська сві́та 

кожу́х кожу́х, -ха́; защи́тный к. захис-
ни́й кожу́х 

козали́т козалі́т, -ту 
козеле́цкий козеле́цький; к-кая сви́та 

козеле́цька сві́та 
козени́т козені́т, -ту 
козло́вый козло́вий; к-вые сва́и козло́ві 

па́лі 
козырёк козиро́к, -рка 
козырько́вый козирко́вий; к-вая неф-

теза́лежь козирко́вий нафтопо́клад; к-вые 
за́лежи козирко́ві по́клади; монокли-
на́льный к. монокліна́льний козирко́вий 

койлоге́н койлоге́н, -на 
ко́йтас ко́йтас, -су 
кока́рдовый кока́рдовий; к-вая руда́ 

кока́рдова руда́; к-вая тексту́ра кока́рдова 
тексту́ра; к-вое строе́ние кока́рдова  
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будо́ва; к-вое ядро́ кока́рдове ядро́; 
к. гнейс кока́рдовий гнейс 

кокеи́т кокеї́т, -ту 
кокимби́т кокімбі́т, -ту 
кокинери́т кокінери́т, -ту 
кокки́тты мн. кокі́ти, -тів 
коккови́дный кокоподі́бний; к-ное сос-

тоя́ние кокоподі́бний стан 
коккокони́т кококоні́т, -ту 
кокколи́т коколі́т, -ту; дискови́дный,  

дискообра́зный к. дископоді́бний коколі́т; 
чашеобра́зный к. чашоподі́бний коколі́т 

кокколи́товый коколі́товий; к-вая тек-
сту́ра коколі́това тексту́ра; к. база́льт 
коколі́товий база́льт; к. известня́к коко-
лі́товий вапня́к 

кокколитофо́ра коколітофо́ра, -ри 
кокколитофори́да коколітофори́да, -ди 
кокколитофори́довый коколітофо-

ри́довий; к. ана́лиз коколітофори́довий 
ана́ліз 

кокконинои́т коконіної́т, -ту 
коккосфе́ра кокосфе́ра, -ри 
коко́зский коко́зький; к-кая то́лща ко-

ко́зька то́вща 
кокс кокс, -су; гранули́рованный к. 

гранульо́ваний кокс; есте́ственный к. 
приро́дний кокс; нефтяно́й к. на́фто́вий 
кокс; торфяно́й к. торф'яни́й кокс; 
у́гольный к. ву́гі́льний кокс 

ко́кса ко́кса, -си 
кокса́льный кокса́льний; к-ная ло́пасть 

кокса́льна ло́пать; к. чле́ник кокса́льний 
чле́ник 

коксова́ние коксува́ння; к. то́рфа кок-
сува́ння то́рфу; к. у́гля́ коксува́ння ву́гі́лля 

ко́ксовый ко́ксовий; к-вое число́ 
ко́ксове число́; к. королёк ко́ксовий коро-
льо́к; к. у́голь ко́ксове ву́гі́лля 

коксо́ид коксо́їд, -ду 
коксохи́мия коксохі́мія, -мії 
коксу́емость коксі́вність, -ності, т. -ністю 
коксу́ющийся коксівни́й; к. у́голь кок-

сівне́ ву́гі́лля 
коктаи́т коктаї́т, -ту 
кокцини́т кокцині́т, -ту 
кокуини́т кокуїні́т, -ту 
кокшарови́т кокшарові́т, -ту 
кол кіл, кола́, мн. коли́, -лі́в; ниве-

ли́рный к. нівелі́рний кіл 
ко́лба ко́лба, -би; выпа́ривательная к. 

випаро́вувальна ко́лба 

колбови́дный колбоподі́бний 
колеба́ние колива́ння; вибрацио́нные  

к-ния вібраці́йні колива́ння; волновы́е  
к-ния хвильові́ колива́ння; гармони́чные 
к-ния гармоні́чні колива́ння; геоста-
ти́ческое к. геостати́чне колива́ння; годо-
во́е к. річне́ колива́ння; затуха́ющее к. 
згаса́льне (згаса́юче) колива́ння; клима-
ти́ческое к. клімати́чне колива́ння; 
к. во́дного зе́ркала колива́ння во́дного 
дзе́ркала; к. земно́й коры́ колива́ння зем-
но́ї кори́; к. леднико́в колива́ння льодови-
кі́в; к. магни́тного пото́ка колива́ння 
магні́тного пото́ку; к. напряже́ния коли-
ва́ння напру́ги (напру́ження); к. по́чвы 
колива́ння ґру́нту; к. си́лы то́ка коли-
ва́ння си́ли стру́му; к. соста́ва колива́ння 
скла́ду; к. у́ровня воды́ колива́ння рі́вня 
води́; к. у́ровня мо́ря колива́ння рі́вня 
мо́ря; к. фунда́мента колива́ння фун-
да́менту; криптосейсми́ческое к. крипто-
сейсмі́чне колива́ння; макросейс-
ми́ческое к. макросейсмі́чне колива́ння; 
мегасейсми́ческое к. мегасейсмі́чне ко-
лива́ння; микросейсми́ческое к. мікро-
сейсмі́чне колива́ння; монохрома-
ти́ческое к. монохромати́чне колива́ння; 
незатуха́ющее к. незга́сне (незгаса́льне, 
незгаса́юче, незагаса́юче) колива́ння; оро-
гени́ческое к. орогені́чне колива́ння; пе-
риоди́ческое к. у́ровня мо́ря періоди́чне 
колива́ння рі́вня мо́ря; положи́тельное к. 
у́ровня мо́ря позити́вне колива́ння рі́вня 
мо́ря; попере́чное к. попере́чне коли-
ва́ння; предвари́тельное к. попере́днє 
колива́ння; пьестати́ческое к. п'єстати́чне 
колива́ння; радиа́льные к-ния радіа́льні 
колива́ння; резона́нсное к. резона́нсне 
колива́ння; свобо́дное к. ві́льне коли-
ва́ння; сезо́нное к. сезо́нне колива́ння; 
сейсми́ческое к. сейсмі́чне колива́ння; 
со́бственное к. вла́сне колива́ння; 
су́точное к. добове́ колива́ння; тахисейс-
ми́ческое к. тахісейсмі́чне колива́ння;  
упру́гое к. пру́жне́ колива́ння; фреа-
ти́ческое к. фреати́чне колива́ння; эвста-
ти́ческое к. евстати́чне колива́ння; эпейро-
гени́ческие к-ния епейрогені́чні колива́ння 

колеба́тельный колива́льний; к-ное 
движе́ние колива́льний рух 

колеба́ть[ся] колива́ти[ся], -ва́є[ться] 
колемани́т колемані́т, -ту 
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коле́но колі́но, -на, р. мн. колі́н; ве́рхнее 
вися́чее к. ве́рхнє вися́че колі́но; вы́жатое к. 
ви́тиснене (ви́тиснуте) колі́но; к. захва́та 
реки́ колі́но захва́ту рі́чки (ріки́); к. ра-
зо́рванной флексу́ры колі́но розі́рваної 
флексу́ри; к. реки́ колі́но рі́чки (ріки́); 
к. сбро́са колі́но ски́ду; к. скла́дки колі́но 
скла́дки; ни́жнее к. ни́жнє колі́но; 
сплю́щенное к. сплю́щене колі́но; сре́днее к. 
сере́днє колі́но; утонённое (уто́нченное) к. 
сто́ншене (пото́ншене) колі́но 

коленообра́зный коліноподі́бний; к-ная 
скла́дка коліноподі́бна скла́дка; к. изги́б 
жи́лы коліноподі́бний ви́гин (згин) жи́ли 

коле́нчатый колі́нчастий, колі́нчатий; 
к. двойни́к колі́нчастий (колі́нчатий) 
двійни́к; к. переги́б колі́нчастий (ко-
лі́нчатий) переги́н 

колеранни́т колерані́т, -ту 
колёсный колі́сний; к-ная руда́ колі́сна 

руда́ 
колесови́дный колесоподі́бний; к-ная 

фо́рма колесоподі́бна фо́рма 
колии́т колії́т, -ту 
колинги́т колінгі́т, -ту 
коли́чественный кі́лькісний; к-ная ин-

терпрета́ция кі́лькісна інтерпрета́ція;  
к-ная про́ба кі́лькісна про́ба; к-ное 
иссле́дование кі́лькісне дослі́дження;  
к-ное определе́ние кі́лькісне ви́значення; 
к-ное разви́тие кі́лькісний ро́звиток;  
к-ное соотноше́ние кі́лькісне співвід-
но́шення; к. ана́лиз кі́лькісний ана́ліз; 
к. при́знак кі́лькісна озна́ка 

коли́чество кі́лькість, -кості, т. -кістю; 
к. а́томов кі́лькість а́томів; к. запа́сов 
кі́лькість запа́сів 

колла́пс кола́пс; гравитацио́нный к. 
гравітаці́йний кола́пс 

коллекти́вный колекти́вний; к. тип ко-
лекти́вний тип 

колле́ктор коле́ктор, -ра; грануля́рный к. 
грануля́рний коле́ктор; к. иглофильтро-
во́й устано́вки коле́ктор голкофільтрово́ї 
устано́вки; тре́щинно-ка́рстовый к. 
трі́щинно-ка́рстовий коле́ктор; тре́щинный к. 
трі́щинний коле́ктор 

колле́кторский коле́кторський; к-кие 
сво́йства коле́кторські власти́вості 

колле́ния коле́нія, -нії 
коллизио́нный колізі́йний; к-ная ги-

по́теза колізі́йна гіпо́теза; к. безофио-

ли́товый шов колізі́йний безофіолі́товий 
шов; к. проги́б колізі́йний проги́н 

колли́зия колі́зія, -зії; к. дуги́-
контине́нта колі́зія дуги́-контине́нту; 
к. контине́нтов колі́зія контине́нтів 

коллима́ция коліма́ція, -ції 
коллини́т коліні́т, -ту 
коллинси́т колінси́т, -ту 
коллири́т коліри́т, -ту 
колло́ид коло́їд, -ду 
коллоида́льный колоїда́льний; к-ная 

структу́ра колоїда́льна структу́ра; к-ная 
хризоко́лла колоїда́льна хризоко́ла 

колло́идно-хими́ческий коло́їдно-
хімі́чний; к-кая диспе́рсия коло́їдно-
хімі́чна диспе́рсія 

колло́идный коло́їдний; к-ная пепти-
за́ция коло́їдна пептиза́ція; к-ная 
фра́кция коло́їдна фра́кція; к-ная хи́мия 
коло́їдна хі́мія; к-ная части́ца коло́їдна 
ча́стка (части́нка); к-ное сво́йство ко-
ло́їдна власти́вість; к. минера́л коло́їдний 
мінера́л; к. раство́р коло́їдний ро́зчин 

коллоли́т кололі́т, -ту 
колломо́рфный коломо́рфний; к-ная 

структу́ра коломо́рфна структу́ра 
коллофа́н колофа́н, -ну 
коллофани́т колофані́т, -ту 
коллювиа́льный колювіа́льний; к-ная 

ро́ссыпь колювіа́льне розси́пище (колю-
віа́льний ро́зсип); к-ные фа́ции колю-
віа́льні фа́ції; к. шлейф колювіа́льний 
шлейф 

коллю́вий колю́вій, -вію 
коллюмеля́рный колюмеля́рний; к-ная 

скла́дка колюмеля́рна скла́дка; к. гре́бень 
колюмеля́рний гре́бінь 

коло́дезный коло́дязний; к-ное по́ле ко-
ло́дязне по́ле 

коло́дец коло́дязь, -зя, т. -зем; абис-
си́нский к. абісси́нський коло́дязь; арте-
зиа́нский к. артезіа́нський коло́дязь; бу-
рово́й к. бурови́й коло́дязь; водо-
приёмный к. водоприйма́льний коло́дязь; 
грунтово́й к. ґрунтови́й коло́дязь; дре-
на́жный к. дрена́жний коло́дязь; забив-
но́й к. забивни́й коло́дязь; ка́рстовый к. 
ка́рстовий коло́дязь; ла́вовый к. ла́вовий 
коло́дязь; наблюда́тельный к. спосте-
ре́жний коло́дязь; нажимно́й к. натискни́й 
коло́дязь; но́ртоновский к. но́ртонівський 
коло́дязь; поглоти́тельный к. поглина́льний 
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(вбирни́й) коло́дязь; смотрово́й к. огля-
до́вий коло́дязь; соверше́нный к. доско-
на́лий коло́дязь 

колоколообра́зный дзвоноподі́бний; к-ное 
включе́ние дзвоноподі́бне вклю́чення 

колоко́льный дзвонови́й; к-ная руда́ 
дзвонова́ руда́ 

коломбиани́т коломбіані́т, -ту 
колониа́льность колоніа́льність, -ності, 

т. -ністю 
колониа́льный колоніа́льний; к-ная 

фа́уна колоніа́льна фа́уна; к-ные 
во́доросли колоніа́льні во́дорості; к. ко-
ра́лл колоніа́льний кора́л; к. органи́зм 
колоніа́льний органі́зм 

коло́ния коло́нія, -нії; барра́ндовские  
к-нии бара́ндівські коло́нії; вре́менная к. 
тимчасо́ва коло́нія; ло́жная к. неспра́вжня 
коло́нія; масси́вные к-нии маси́вні ко-
ло́нії; пе́ристые к-нии пери́сті коло́нії; 
се́тчатая к. сітча́ста (сітча́та) коло́нія; 
тру́бчатая к. трубча́ста коло́нія 

коло́нка коло́нка, -ки, д. и п. -нці, р. мн.  
-нок; адсорбцио́нная к. адсорбці́йна ко-
ло́нка; бурова́я к. бурова́ коло́нка; гори-
зонта́льная к. горизонта́льна коло́нка; 
ентогенети́ческая к. ентогенети́чна ко-
ло́нка; к. сква́жины коло́нка свердло-
ви́ни; метасомати́ческая к. метасома-
ти́чна коло́нка; насо́сно-компре́ссорная к. 
насо́сно-компре́сорна коло́нка; страти-
графи́ческая к. стратиграфі́чна коло́нка; 
формацио́нная к. формаці́йна коло́нка 

коло́нковый коло́нковий; к-вая труба́ 
коло́нкова труба́; к-вое буре́ние ко-
ло́нкове бурі́ння; к-вое долото́ коло́нкове 
долото́; к. бур коло́нковий бур; к. ло-
ви́тель коло́нковий уло́влювач; к. перфо-
ра́тор коло́нковий перфора́тор; к. разре́з 
коло́нковий ро́зріз; к. цили́ндр ко-
ло́нковий цилі́ндр 

коло́нна коло́на, -ни; бури́льная к. бу-
ри́льна коло́на; диапи́ровая к. діапі́рова 
коло́на; ли́фтовая к. лі́фтова коло́на; 
|насо́сно-компре́ссорная к. насо́сно-
компре́сорна коло́на; обса́дная к. обсадна́ 
коло́на; подъёмная к. підійма́льна коло́на; 
шта́нговая к. шта́нгова коло́на 

колорадои́т колорадоїт́, -ту 
колори́метр колори́метр, -ра 
колориметри́ческий колориметри́чний; 

к. ана́лиз колориметри́чний ана́ліз; 
к. эффе́кт колориметри́чний ефе́кт 

колосови́дный колосоподі́бний; к-ная 
пе́ристая структу́ра колосоподі́бна пе-
ри́ста структу́ра; к-ная тексту́ра колосо-
поді́бна тексту́ра 

ко́лотый ко́лотий; к-тая слюда́ ко́лота 
слюда́; к. бортово́й ка́мень ко́лотий бор-
тови́й ка́мінь 

колофони́т колофоні́т, -ту 
колофо́рмный колофо́рмний; к-ная 

|поло́счатость колофо́рмна смуга́стість 
(смужкува́тість) 

колпачкови́дный ковпачкоподі́бний;  
к-ная ра́ковина ковпачкоподі́бна чере-
па́шка (му́шля, ско́йка) 

колпа́чный ковпако́вий; к. кварц ков-
пако́вий кварц 

колу́мбий колу́мбій, -бію 
колумби́т колумбі́т, -ту 
колумби́т-тантали́ты мн. колумбі́т-

танталі́ти, -тів 
колуме́лла колуме́ла, -ли 
колуси́т колуси́т, -ту 
колчеда́н колчеда́н, -ну; бе́лый 

ни́келевый к. бі́лий ні́келевий колчеда́н; 
волокни́стый к. волокни́стий (волокну-
ва́тий) колчеда́н; желе́зный к. залі́зний кол-
чеда́н; железони́келевый к. залізоні́келевий 
колчеда́н; ко́бальто-мышьяко́вый к. 
ко́бальто-арсе́новий колчеда́н; ко́бальто-
ни́келевый к. ко́бальто-ні́келевий колчеда́н; 
лучи́стый к. промени́стий колчеда́н; маг-
ни́тный к. магні́тний колчеда́н; ме́дный к. 
мі́дний колчеда́н; мышьяко́во-ни́келевый к. 
арсе́ново-ні́келевий колчеда́н; мышьяко́-
вый к. арсе́новий колчеда́н; ни́келевый к. 
ні́келевий колчеда́н; оловя́нный к. оло-
в'я́ний колчеда́н; сере́бряный к. срі́бний 
колчеда́н; се́рный к. сірча́ний колчеда́н 

колчеда́нный колчеда́новий, колчеда́н-
ний; к-ная за́лежь колчеда́новий (кол-
чеда́нний) по́клад; к-ная руда́ колчеда́нова 
(колчеда́нна) руда́; к-ное месторожде́ние 
колчеда́нове (колчеда́нне) родо́вище 

колыбта́ш колибта́ш, -шу, т. -шем 
ко́лышковый кіло́чковий; к-вая струк-

ту́ра кіло́чкова структу́ра 
кольбе́кии мн. кольбе́кії, -кій 
кольбеки́т кольбекі́т, -ту 
кольм кольм, -му 
кольмата́ж кольмата́ж, -жу, т. -жем 
кольмата́ция кольмата́ція, -ції 
кольски́т кольські́т, -ту 
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кольцеви́дный кільцеподі́бний; к-ная 
структу́ра кільцеподі́бна структу́ра; к-ное 
обруше́ние кільцеподі́бне обва́лення (за-
ва́лення) 

кольцево́й кільце́вий; за́мкнутое к-во́е 
обнаже́ние за́мкнене (за́мкнуте) кільце́ве 
відсло́нення; к-ва́я да́йка кільце́ва да́йка; 
к-ва́я доли́на кільце́ва доли́на; к-ва́я 
дю́на кільце́ва дю́на; к-ва́я ка́мера кіль-
це́ва ка́мера; к-ва́я се́рия кільце́ва се́рія; 
к-ва́я структу́ра кільце́ва структу́ра;  
к-ва́я тре́щина кільце́ва трі́щина; к-во́е 
обнаже́ние кільце́ве відсло́нення; к-во́е 
обруше́ние кільце́ве обва́лення (за-
ва́лення); к-во́е простра́нство кільце́вий 
про́стір; к-во́е расположе́ние кільце́ве 
розташува́ння (розмі́щення); к. бур кіль-
це́вий бур; к. вал кільце́вий вал; 
к. гре́бень кільце́вий гре́бінь; к. дрена́ж 
кільце́вий дрена́ж; к. кана́л кільце́вий 
кана́л; к. ко́мплекс кільце́вий ко́мплекс; 
к. кра́тер кільце́вий кра́тер; к. плуто́н 
кільце́вий плуто́н; к. риф кільце́вий риф; 
к. ров кільце́вий рів; к. силика́т кіль-
це́вий силіка́т; к. фунда́мент кільце́вий 
фунда́мент 

кольцеобра́зный кільцеподі́бний; к. маг-
ни́т кільцеподі́бний магні́т; к. о́стров кіль-
цеподі́бний о́стрів; к. прова́л кільцеподі́бне 
прова́лля (кільцеподі́бний прова́л) 

кольцо́ кільце́, -ця́, т. -це́м; боково́е к. 
бічне́ (бокове́) кільце́; водосбо́рное к. 
водозбі́рне кільце́; годи́чное к. річне́ кіль-
це́; ка́менное к. кам'яне́ (камі́нне) кільце́; 
к. выве́тривания кільце́ вивіт́рювання; 
к. Гельмго́льца кільце́ Гельмго́льца; 
к. Лизега́нга кільце́ Лізега́нга; ла́вовое к. 
ла́вове кільце́; му́скульное к. му́скульне 
кільце́; осево́е к. осьове́ кільце́; сагит-
та́льное к. сагіта́льне кільце́; соединённое к. 
з'є́днане кільце́; фронта́льное к. фрон-
та́льне кільце́; хити́новое (хити́нное) к. 
хіти́нове (хіти́нне) кільце́; эквато-
риа́льное к. екваторіа́льне кільце́ 

ко́льчатый кільча́стий, кільча́тий; к-тая 
руда́ кільча́ста руда́; к-тая тексту́ра кіль-
ча́ста тексту́ра; к-тое строе́ние кільча́ста 
(кільча́та) будо́ва; к-тые че́рви кільча́сті 
че́рви 

колю́вий колю́вій, -вію 
колючеголо́вый колючоголо́вий; к-вые 

че́рви колючоголо́ві че́рви 
комагмати́т комагмати́т, -ту 

комагмати́ческий комагмати́чний; к-кая 
о́бласть комагмати́чна о́бласть; к-кая по-
ро́да комагмати́чна поро́да; к-кая про-
ви́нция комагмати́чна прові́нція 

кома́нчский кома́нчський; к. отде́л ко-
ма́нчський ві́дділ 

комарови́т комарові́т, -ту 
комати́т комати́т, -ту 
комба́йн комба́йн, -на; го́рный к. гір-

ни́чий комба́йн; добы́чный к. видобувни́й 
комба́йн; прохо́дческий к. прохі́дницький 
комба́йн; фрезформо́вочный к. фрезофор-
мува́льний комба́йн 

комбеи́т комбеї́т, -ту 
комбина́т комбіна́т; го́рно-обогати́тель-

ный к. гірни́чо-збага́чувальний комбіна́т 
комбинато́рика комбінато́рика, -ки, д. и 

п. -риці 
комбинацио́нный комбінаці́йний; к-ная 

тео́рия комбінаці́йна тео́рія; к-ная штри-
хо́вка комбінаці́йна штрихо́вка 

комбина́ция комбіна́ція, -ції 
комбини́рованный комбіно́ваний; к-ная 

констру́кция комбіно́вана констру́кція;  
к-ная перерабо́тка комбіно́вана пере-
ро́бка; к-ная про́ба комбіно́вана про́ба;  
к-ная разрабо́тка комбіно́вана розро́бка; 
к-ная систе́ма комбіно́вана систе́ма;  
к-ная фо́рма криста́лла комбіно́вана 
фо́рма криста́ла; к-ное буре́ние комбі-
но́ване бурі́ння; к-ное магнитотеллу-
ри́ческое профили́рование комбіно́ване 
магнітотелури́чне профілюва́ння; к. вруб 
комбіно́ваний вруб; к. га́битус комбі-
но́ваний га́бітус; к. двойни́к комбіно́ва-
ний двійни́к; к. стано́к комбіно́ваний ста-
но́к; к. тра́нспорт комбіно́ваний тра́нспорт 

комби́т комбі́т, -ту 
ко́мбы мн. ко́мби, комб 
ко́мель (нижняя часть дерева, расте-

ния) окоре́нок, -нка, при́корень, -рня, 
при́коренок, -нка, ко́мель, -мля 

коменди́т коменди́т, -ту 
комени́т комені́т, -ту 
коменсали́зм коменсалі́зм, -му 
коме́та коме́та, -ти 
комидоло́гия комідоло́гія, -гії 
комиссу́ра комісу́ра, -ри; за́дняя к. за́дня 

комісу́ра; параплика́тная пере́дняя к. пара-
пліка́тна пере́дня комісу́ра; ректимарги-
на́тная пере́дняя к. ректимаргіна́тна пе-
ре́дня комісу́ра; сулька́тная пере́дняя к. 
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сулька́тна пере́дня комісу́ра; унипли-
ка́тная пере́дняя к. уніпліка́тна пере́дня 
комісу́ра 

комита́лии мн. коміта́лії, -лій 
комите́т коміте́т; го́рный учёный к. 

гірни́чий вче́ний коміте́т 
комкова́тый грудкува́тий; к-тая ма́сса 

грудкува́та ма́са; к-тая по́чва грудкува́тий 
ґрунт; к-тая тексту́ра грудкува́та текс-
ту́ра; к-тые оса́дки грудкува́ті оса́дки; 
к. известня́к грудкува́тий вапня́к 

комменса́л коменса́л, -ла 
комменсали́зм коменсалі́зм, -му 
комменса́льный коменса́льний; к-ные 

во́доросли коменса́льні во́дорості 
коммуси́т комуси́т, -ту 
коммута́тор комута́тор, -ра; взрывно́й к. 

підривни́й комута́тор; к. свя́зи комута́тор 
зв'язку́; тра́нспортный к. тра́нспортний 
комута́тор 

коммути́рованный комуто́ваний; к. ток 
комуто́ваний струм 

комово́й грудкови́й; к-ва́я гли́на груд-
кова́ гли́на; к-ва́я се́ра грудкова́ сі́рка;  
к-ва́я соль грудкова́ сіль; к-ва́я терра́са 
грудкова́ тера́са; к. известня́к грудкови́й 
вапня́к; приро́дный к. мел приро́дна груд-
кова́ кре́йда 

коморфи́т коморфі́т, -ту 
комо́к гру́дка, -ки, д. и п. -дці, мн. -дки́,  

-до́к 
комо́чек гру́дочка, -ки, д. и п. -чці, мн.  

-чки́, -чо́к; к. спор гру́дочка спор; штрихо-
обра́зный к. штрихоподі́бна гру́дочка 

компа́ктный компа́ктний; к-ное строе́ние 
компа́ктна будо́ва; к. верши́нный щито́к 
компа́ктний верши́нний щито́к 

компара́тор компара́тор, -ра 
компара́торный компара́торний; к. ме́тод 

компара́торний ме́тод 
ко́мпас ко́мпас, -са; азимута́льный к. 

азимута́льний ко́мпас; го́рный к. гірни́чий 
ко́мпас; карма́нный к. кишенько́вий 
ко́мпас; к. Бро́нтона ко́мпас Бро́нтона; 
к. магни́тного склоне́ния ко́мпас маг-
ні́тного схи́лення; маркше́йдерский к. 
маркше́йдерський ко́мпас; отра-
жа́тельный к. відбивни́й ко́мпас; приз-
мати́ческий к. призмати́чний ко́мпас; 
съёмочный к. зніма́льний ко́мпас 

ко́мпас-варио́метр ко́мпас-варіо́метр, 
ко́мпаса-варіо́метра 

ко́мпасный ко́мпасний; к. пе́ленг 
ко́мпасний пе́ленг 

компа́унд компа́унд, -да 
компаунди́ровать[ся] компаундува́ти[ся], 

-ду́ю, -ду́єш, -ду́є[ться]; к. грязевы́е насо́сы 
компаундува́ти грязьові́ насо́си  

компенса́тор компенса́тор, -ра; к. де-
виа́ции компенса́тор девіа́ції; к. пос-
тоя́нного то́ка компенса́тор пості́йного 
стру́му; к. трубопрово́да компенса́тор 
трубопрово́ду; электро́нный стре́лочный к. 
електро́нний стрілкови́й компенса́тор 

компенса́трикс компенса́трикс, -са 
компенсацио́нный компенсаці́йний;  

к-ная крива́я компенсаці́йна крива́; к-ная 
поду́шка компенсаці́йна поду́шка; к-ная 
синклина́ль компенсаці́йна синкліна́ль; 
к-ная су́мка компенсаці́йна су́мка; к-ная 
транше́я компенсаці́йна транше́я; к-ное 
простра́нство компенсаці́йний про́стір;  
к-ное тече́ние компенсаці́йна течія́; 
к. изоморфи́зм компенсаці́йний ізомор-
фі́зм; к. мешо́к компенсаці́йний мішо́к; 
к. по́люс компенсаці́йний по́люс; к. сброс 
компенсаці́йний скид 

компенса́ция компенса́ція, -ції 
компенси́рованный компенсо́ваний;  

к-ная жёсткость компенсо́вана жо́рсткість 
компенси́рующий компенсува́льний;  

к-щее накопле́ние компенсува́льне нагро-
ма́дження (накопи́чення); к-щее подня́тие 
компенсува́льне підняття́ 

компете́нтность компете́нтність, -ності, 
т. -ністю, непідда́тливість, -вості, т.  
-вістю, непода́тливість, -вості, т. -вістю 

компете́нтный компете́нтний, непід-
да́тливий, непода́тливий; к-ная поро́да 
компете́нтна (непідда́тлива, непода́тлива) 
поро́да; к-ная река́ компете́нтна (непід-
да́тлива, непода́тлива) рі́чка (ріка́); к-ная 
скла́дка компете́нтна скла́дка; к-ное 
строе́ние компете́нтна (непідда́тлива, не-
пода́тлива) будо́ва; к. меа́ндр компе-
те́нтний (непідда́тливий, непода́тливий) 
меа́ндр; к. объём компете́нтний (непід-
да́тливий, непода́тливий) об'є́м; к. пласт 
компете́нтний пласт (компете́нтний шар); 
к. слой компете́нтний шар  

ко́мплекс ко́мплекс, -су; акти́вный к. 
акти́вний ко́мплекс; беломо́рский к. бі-
ломо́рський ко́мплекс; биостратигра-
фи́ческий к. біостратиграфі́чний ко́мплекс; 



ком ком 

319 

биоти́ческий к. біоти́чний ко́мплекс; во-
доно́сный к. водоно́сний ко́мплекс; вул-
кани́ческий к. вулкані́чний ко́мплекс; 
геологи́ческий к. геологі́чний ко́мплекс; 
геосинклина́льный к. геосинкліна́льний 
ко́мплекс; геофизи́ческий к. геофізи́чний 
ко́мплекс; гетерохро́нный к. гетерохро́н-
ний ко́мплекс; гидрогеологи́ческий к. 
гідрогеологі́чний ко́мплекс; гляциа́льный к. 
гляціа́льний ко́мплекс; го́рный к. гірськи́й 
ко́мплекс; дета́льный карота́жный к. 
дета́льний карота́жний ко́мплекс; дина-
ми́ческий к. динамі́чний ко́мплекс; 
еле́новский к. єле́нівський ко́мплекс; ени-
се́йский метаморфи́ческий к. єнісе́йський 
метаморфі́чний ко́мплекс; ефре́мовский к. 
єфре́мівський ко́мплекс; закла́дочный к. 
закладни́й ко́мплекс; инжене́рно-
геологи́ческий к. інжене́рно-геологі́чний 
ко́мплекс; инкрусти́рующий к. інкрусту-
ва́льний ко́мплекс; интрузи́вный к. інтру-
зи́вний ко́мплекс; ио́нно-солево́й к. іо́нно-
сольови́й ко́мплекс; иса́ковский к. 
іса́ківський ко́мплекс; кольцево́й к. кіль-
це́вий ко́мплекс; к. аделаи́да ко́мплекс 
аделаїд́а; к. для заряжа́ния ко́мплекс для 
заряджа́ння; к. жи́льных образова́ний 
ко́мплекс жи́льних утво́рень; к. котло́в 
ледника́ ко́мплекс котлів́ льодовика́; 
к. маши́н непреры́вного де́йствия 
ко́мплекс маши́н безпере́рвної ді́ї; к. от-
ложе́ний ко́мплекс ві́дкладів; кони́ческий 
слои́стый к. коні́чний шарува́тий 
ко́мплекс; леднико́вый к. льодовико́вий 
ко́мплекс; литологи́ческий к. літоло-
гі́чний ко́мплекс; магмати́ческий к. маг-
мати́чний ко́мплекс; магни́тный к. маг-
ні́тний ко́мплекс; манти́йный к. ман-
ті́йний ко́мплекс; молда́вский к. мол-
да́вський ко́мплекс; нефтегазоно́сный к. 
нафтогазоно́сний ко́мплекс; новопа́влов-
ский к. новопа́влівський ко́мплекс; новоу-
краи́нский к. новоукраї́нський ко́мплекс; 
ороге́нный к. ороге́нний ко́мплекс; 
оса́дочный к. осадо́вий ко́мплекс; осево́й к. 
осьови́й ко́мплекс; островоду́жный к. 
островодугови́й ко́мплекс; офиоли́товый к. 
офіолі́товий ко́мплекс; петрогра-
фи́ческий к. петрографі́чний ко́мплекс; 
пержа́нский гранито́идный к. 
пержа́нський граніто́їдний ко́мплекс;  
побу́гский к. побу́зький ко́мплекс; по-

глощённый к. погли́нутий (уві́браний) 
ко́мплекс; приро́дный территориа́льный к. 
приро́дний територіа́льний ко́мплекс; 
проску́ровский к. проску́рівський 
ко́мплекс; прохо́дческий к. про-
хі́дницький ко́мплекс; пру́товский к. 
пру́тівський ко́мплекс; пыльцево́й к. пил-
ко́вий ко́мплекс; рациона́льный к. раціо-
на́льний ко́мплекс; рифе́йский к. ри-
фе́йський ко́мплекс; руднико́вый (руд-
ни́чный) к. руднико́вий ко́мплекс; 
ру́дный к. ру́дний ко́мплекс; сакса-
га́нский к. саксага́нський ко́мплекс; 
сердо́бский к. сердо́бський ко́мплекс; 
синхро́нный к. синхро́нний ко́мплекс; 
скла́дчатый к. складча́стий ко́мплекс; 
скре́перный к. скре́перний ко́мплекс; 
сме́шанный к. змі́шаний ко́мплекс; 
смо́лковый к. смо́лковий ко́мплекс; 
спо́ровый к. спо́ровий ко́мплекс; стан-
да́ртный карота́жный к. станда́ртний 
карота́жний ко́мплекс; старобе́шевский к. 
старобе́шівський ко́мплекс; структу́рно-
веще́ственный к. структу́рно-речови́нний 
ко́мплекс; субдукцио́нный к. субдук-
ці́йний ко́мплекс; суиса́рский к. 
суїса́рський ко́мплекс; су́рский грани-
то́идный к. су́рський граніто́їдний 
ко́мплекс; типово́й к. типови́й ко́мплекс; 
то́пливно-энергети́ческий к. па́ливно-
енергети́чний ко́мплекс; фаунисти́ческий к. 
фауністи́чний ко́мплекс; фациа́льный к. 
фаціа́льний ко́мплекс; формацио́нный к. 
формаці́йний ко́мплекс; хапро́вский к. 
хапро́вський ко́мплекс; хлебода́ровский к. 
хлібода́рівський ко́мплекс; хащева́то-
зава́льевский к. хащува́то-зава́ллівський 
ко́мплекс; черка́сский к. черка́ський 
ко́мплекс; эленга́тский к. еленга́тський 
ко́мплекс; эффузи́вный к. ефузи́вний 
ко́мплекс; южнока́льчикский грани-
то́идный к. південнока́льчицький грані-
то́їдний ко́мплекс 

комплекси́рование комплексува́ння; 
к. ме́тодов комплексува́ння ме́тодів 

ко́мплексность ко́мплексність, -ності, 
т. -ністю 

ко́мплексный ко́мплексний; к-ная био-
зо́на ко́мплексна біозо́на; к-ная брига́да 
ко́мплексна брига́да; к-ная двойнико́вая 
ось ко́мплексна двійнико́ва вісь; к-ная 
дегаза́ция ко́мплексна дегаза́ція; к-ная 
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зо́на ко́мплексна зо́на; к-ная ка́рта 
ко́мплексна ка́рта (ма́па); к-ная механи-
за́ция ко́мплексна механіза́ція; к-ная 
оце́нка ко́мплексна оці́нка; к-ная перера-
бо́тка ко́мплексна переро́бка; к-ная про-
води́мость ко́мплексна прові́дність; к-ная 
руда́ ко́мплексна руда́; к-ное освое́ние 
недр ко́мплексне осво́єння надр; к-ные 
бала́нсы ко́мплексні бала́нси; к. ре-
гиона́льный а́тлас ко́мплексний регіо-
на́льний а́тлас; к. двойни́к ко́мплексний 
двійни́к 

комплексогра́мма комплексогра́ма, -ми 
комплексометри́ческий комплексомет-

ри́чний; к-кое титрова́ние комплексомет-
ри́чне титрува́ння 

комплексо́н комплексо́н, -на 
комплексообразова́ние комплексо-

утво́рення, (неоконч. д. – ещё) комплексо-
утво́рювання, комплексотво́рення 

комплексообразова́тель комплексо-
утво́рювач, -ча, т. -чем 

комплексообразу́ющий комплексот-
ві́рний, комплексоутво́рювальний 

компле́кт компле́кт, -ту; к. мензу́лы 
компле́кт мензу́ли 

компле́ктно-бло́чный компле́ктно-
бло́ковий; к.-б-ное строи́тельство ком-
пле́ктно-бло́кове будівни́цтво 

компле́ктный компле́ктний; к-ная  
крепь компле́ктне крі́плення 

комплекто́вочный комплектува́льний; 
к. гра́фик комплектува́льний гра́фік 

комплемента́рный комплемента́рний; 
к-ная ма́гма комплемента́рна ма́гма 

композицио́нный композиці́йний; 
к. материа́л композиці́йний матеріа́л 

компоне́нт компоне́нт, -та; акцессо́р-
ный к. акцесо́рний компоне́нт; автиге́н-
ный (аутиге́нный) к. автиге́нний (аути-
ге́нний) компоне́нт; битумино́зный к. 
бітуміно́зний компоне́нт; вертика́льный к. 
вертика́льний компоне́нт; виртуа́льный к. 
віртуа́льний компоне́нт; втори́чный к. 
втори́нний компоне́нт; второстепе́нный к. 
другоря́дний компоне́нт; вы́делившийся к. 
ви́ділений компоне́нт; вы́тесненный к. 
ви́тиснений (ви́тіснений) компоне́нт;  
гиперпла́вкий к. гіперплавки́й компо-
не́нт; главне́йший к. найголовні́ший 
(найосновні́ший) компоне́нт; диссо-
ции́рованный к. дисоційо́ваний компо-

не́нт; избы́точный к. надли́шко́вий ком-
поне́нт; изомо́рфный к. ізомо́рфний ком-
поне́нт; ине́ртный к. іне́ртний компоне́нт; 
к. перемеще́ния компоне́нт перемі́щення; 
к. при́меси компоне́нт до́мішки; к. сме-
ще́ния по простира́нию компоне́нт 
змі́щення за простяга́нням; лету́чий к. 
летки́й компоне́нт; малоподвижно́й к. 
малорухо́мий компоне́нт; насыща́ющий к. 
наси́чувальний компоне́нт; ненасыща́ю-
щий к. ненаси́чувальний компоне́нт;  
органоминера́льный к. у́гля́ органоміне-
ра́льний компоне́нт ву́гі́лля; переме́нный к. 
змі́нний компоне́нт; поле́зный к. 
ко́ри́сний компоне́нт; сопряжённые к-ты 
сполу́чені (з'є́днані) компоне́нти; терри-
ге́нный к. териге́нний компоне́нт 

компоне́нт-минера́л компоне́нт-
мінера́л, компоне́нта-мінера́лу 

компоне́нтный компоне́нтний; к. стра-
тоти́п компоне́нтний стратоти́п 

компоно́вка компонува́ння; к. ка́рты 
компонува́ння ка́рти 

компости́рование компостува́ння; к. то́рфа 
компостува́ння то́рфу 

комра́тский комра́тський; к-кая сви́та 
комра́тська сві́та 

компреньяси́т компреньяси́т, -ту 
компрессио́нный компресі́йний; к-ная 

крива́я компресі́йна крива́; к-ное ис-
пыта́ние компресі́йне випро́бування (ви-
пробо́вування); к-ное сжа́тие компресі́йне 
сти́снення (компресі́йний стиск); к. при-
бо́р компресі́йний при́лад 

компре́ссия компре́сія, -сії 
компре́ссор компре́сор, -ра; бу́стерный к. 

бу́стерний компре́сор; винтово́й к. гвин-
тови́й компре́сор; возду́шный к. по-
ві́тря́ний компре́сор; осево́й к. осьови́й 
компре́сор; передвижно́й к. пересувни́й 
компре́сор; стациона́рный к. стаціо-
на́рний компре́сор 

компре́ссорный компре́сорний; к-ная 
ста́нция компре́сорна ста́нція 

компроми́ссный компромі́сний; к-ная 
пло́скость компромі́сна площина́ 

комптони́т комптоні́т, -ту 
компто́новский компто́нівський; к. спек-

тро́метр компто́нівський спектро́метр;  
к-кое распределе́ние компто́нівський роз-
по́діл; к-кое рассе́ивание (рассе́яние) комп-
то́нівське розсі́ювання (розсі́яння) 
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комра́тский комра́тський; к-кая сви́та 
комра́тська сві́та 

комучи́т комучи́т, -ту 
конве́йер конве́єр, -ра; вибрацио́нный к. 

вібраці́йний конве́єр; ле́нточный к. стріч-
кови́й конве́єр; скребко́вый к. скребко́вий 
(скреба́чковий) конве́єр 

конве́йерно-стругово́й конве́єрно-
стругови́й; к.-с-ва́я устано́вка конве́єрно-
стругова́ устано́вка 

конве́йерный конве́єрний; к-ная ле́нта 
конве́єрна стрі́чка; к. по́езд конве́єрний 
по́тяг (по́їзд); к. тра́нспорт конве́єрний 
тра́нспорт; к. штрек конве́єрний штрек 

конвекти́вный конвекти́вний; к-ное 
движе́ние конвекти́вний рух; к. перено́с 
конвекти́вний перено́с 

конвекцио́нный конвекці́йний; к-ная 
дифференциа́ция конвекці́йна диферен-
ціа́ція; к-ная циркуля́ция конвекці́йна 
циркуля́ція; к-ное тече́ние конвекці́йна 
течія́; к-ные оса́дки конвекці́йні оса́дки; 
к. вал конвекці́йний вал; к. ток конвек-
ці́йний струм (поті́к) 

конве́кция конве́кція, -ції; двухфа́зовая к. 
двофа́зова конве́кція; заме́дленная к. спо-
ві́льнена (упові́льнена) конве́кція; кас-
ка́дная к. каска́дна конве́кція; посте-
пе́нная к. поступо́ва конве́кція; пряма́я к. 
пряма́ конве́кція; стациона́рная к. стаціо-
на́рна конве́кція; теплова́я к. теплова́ 
конве́кція; турбуле́нтная к. турбуле́нтна 
конве́кція; хаоти́ческая к. хаоти́чна кон-
ве́кція; хи́мико-пло́тностная к. хі́міко-
щі́льнісна конве́кція 

конверге́нтность конверге́нтність, -ності, 
т. -ністю 

конверге́нтный конверге́нтний; к-ная 
грани́ца конверге́нтна межа́; к-ное раз-
ви́тие конверге́нтний ро́звиток; к. пото́к 
конверге́нтний поті́к 

конверге́нция конверге́нція, -ції; изо-
хро́нная к. ізохро́нна конверге́нція; ре-
гиона́льная к. регіона́льна конверге́нція 

конве́рсия конве́рсія, -сії 
конволю́тный конволю́тний; к-ная 

ра́ковина конволю́тна черепа́шка (му́шля, 
ско́йка) 

конво́львер конво́львер, -ра 
конгадиаба́з конгадіаба́з, -зу 
конге́ла конге́ла, -ли 
конгенерацио́нный конгенераці́йний;  

к-ная тео́рия конгенераці́йна тео́рія 

конге́риевый конге́рієвий; к. я́рус кон-
ге́рієвий я́рус 

конгломера́т конгломера́т, -ту; база́ль-
ный к. база́льний конгломера́т; валу́нный к. 
валу́нний конгломера́т; внутриформа-
цио́нный к. внутрішньоформаці́йний кон-
гломера́т; вулкани́ческий к. вулкані́чний 
конгломера́т; га́лечный к. га́льковий 
(га́лечний) конгломера́т; глы́бовый к. 
бри́ловий (гли́бовий) конгломера́т; гля-
циа́льный к. гляціа́льний конгломера́т; 
голоми́ктный к. голомі́ктний конгломе-
ра́т; грави́йный к. граві́йний конгломе-
ра́т; грани́чный к. грани́чний конгломе-
ра́т; золотоно́сный к. золотоно́сний кон-
гломера́т; известняко́вый к. вапняко́вий 
конгломера́т; интраформацио́нный к. 
інтраформаці́йний конгломера́т; испо-
ли́нский к. велете́нський конгломера́т; 
катакласти́ческий к. катакласти́чний 
конгломера́т; ква́рцевый к. ква́рцовий 
конгломера́т; к. доказа́тельства конгло-
мера́т до́воду (до́казу); к. из бре́кчии 
тре́ния конгломера́т із бре́кчії тертя́; 
к. раздробле́ния конгломера́т роздро́б-
лення; к. тре́ния конгломера́т тертя́;  
краево́й к. крайови́й конгломера́т; лед-
нико́вый к. льодовико́вий конгломера́т; 
морско́й к. морськи́й конгломера́т; на-
дакчагы́льские к-ты надакчаги́льські 
конгломера́ти; надсарма́тские к-ты над-
сарма́тські конгломера́ти; озёрный к. 
озе́рний конгломера́т; о́ползневый к. зсув-
ни́й конгломера́т; основно́й к. основни́й 
конгломера́т; полиге́нный к. поліге́нний 
конгломера́т; псевдосла́нцевый к. псев-
досла́нцевий конгломера́т; раку́шечный к. 
черепа́шковий конгломера́т; речно́й к. 
річкови́й конгломера́т; слободски́е к-ты 
слобідські́ конгломера́ти; терешу́льский к. 
терешу́льский конгломера́т; труска-
ве́цкий к. трускаве́цький конгломера́т; 
углова́тый к. кута́стий конгломера́т; 
у́гольный к. ву́гі́льний конгломера́т; 
флювиогляциа́льный к. флювіогля-
ціа́льний конгломера́т 

конгломера́тный конгломера́тний, кон-
гломера́товий; к-ная сви́та конгломера́тна 
(конгломера́това) сві́та; к-ная структу́ра 
конгломера́тна (конгломера́това) струк-
ту́ра; к. гнейс конгломера́тний (конгломе-
ра́товий) гнейс 
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конгломератови́дный конгломератопо-
ді́бний; к-ная структу́ра конгломерато-
поді́бна структу́ра; к-ная тексту́ра кон-
гломератоподі́бна тексту́ра 

конгломера́ция конгломера́ція, -ції 
конгломери́ровать[ся] конгломерува́ти[ся], 

-ру́є[ться] 
конголи́т конголі́т, -ту 
конгрегацио́нный конгрегаці́йний; к-ная 

зо́на конгрегаці́йна зо́на 
конгрега́ция конгрега́ція, -ції 
конгре́сс конгре́с; го́рный к. гірни́чий 

конгре́с 
конгресси́т конгреси́т, -ту 
конгруэ́нтность конгруе́нтність, -ності, 

т. -ністю 
конгруэ́нтный конгруе́нтний; к-ная 

скла́дчатость конгруе́нтна складча́стість; 
к-ная фо́рма конгруе́нтна фо́рма; к-ное 
плавле́ние конгруе́нтне пла́влення; 
к. распла́в конгруе́нтний ро́зплав 

конгсберги́т конгсбергі́т, -ту 
кондали́т кондалі́т, -ту 
конденса́т конденса́т, -ту; га́зовый к. 

га́зовий конденса́т 
конденсатога́зовый конденсатога́зовий; 

к. фа́ктор конденсатога́зовий фа́ктор 
(чи́нник) 

конденсатоотда́ча конденсатовідда́ча, -чі 
конденсатопрово́д конденсатопрові́д, -во́ду 
конденса́тор конденса́тор, -ра; воз-

ду́шный к. пові́тря́ний конденса́тор; 
выра́внивающий к. вирі́внювальний 
конденса́тор; к. га́за конденса́тор га́зу; 
к. постоя́нной ёмкости конденса́тор по-
сті́йної є́мності (є́мкості); многокра́тный 
переме́нный к. багаторазо́вий змі́нний 
конденса́тор; паралле́льный к. пара-
ле́льний конденса́тор; переме́нный к. 
змі́нний конденса́тор; пропуска́ющий к. 
пропускни́й конденса́тор; шунти́рующий к. 
шунтува́льний конденса́тор; электроли-
ти́ческий к. електроліти́чний конденса́тор; 
этало́нный к. етало́нний конденса́тор 

конденса́торный конденса́торний; к-ная 
слюда́ конденса́торна слюда́ 

конденсацио́нный конденсаці́йний;  
к-ная вода́ конденсаці́йна вода́; к-ная 
ка́мера конденсаці́йна ка́мера; к-ная 
тео́рия конденсаці́йна тео́рія; к. аппара́т 
конденсаці́йний апара́т 

конденса́ция конденса́ція, -ції; диффе-
ренциа́льная к. диференціа́льна конден-

са́ція; ка́пельная к. крапли́нна конден-
са́ція; к. водяны́х паро́в конденса́ція во-
дяни́х парі́в; к. га́зов конденса́ція га́зів; 
стратиграфи́ческая к. стратиграфі́чна 
конденса́ція 

конденси́рованный конденсо́ваний; 
к. разре́з конденсо́ваний ро́зріз; к. угле-
водоро́д конденсо́ваний вуглево́день 

конденси́ровать[ся] конденсува́ти[ся],  
-су́ю, -су́єш, -су́є[ться] 

конде́нсорный конде́нсорний; к-ная 
ли́нза конде́нсорна лі́нза 

кондила́ртры мн. кондила́ртри, -ла́ртр 
конди́лии мн. конди́лії, -лій 
конди́ции мн. конди́ції, -цій; временны́е к. 

часові́ конди́ції; постоя́нные к. пості́йні 
конди́ції; утверждённые к. затве́рджені 
конди́ції 

кондициони́рование кондиціонува́ння; 
к. во́здуха кондиціонува́ння пові́тря 

кондицио́нный кондиці́йний; к. цикл 
кондиці́йний цикл 

кондрики́т кондрикі́т, -ту 
кондруи́т кондруї́т, -ту 
конду́ктор конду́ктор, -ра 
кондури́т кондури́т, -ту 
коне́ц кіне́ць, -нця́, т. -нце́м, мн. -нці́,  

-нці́в, (пространственный предел – ещё) 
край, кра́ю; аперту́рный к. аперту́рний 
кіне́ць; ве́рхний к. дю́ны (жи́лы) ве́рхній 
кіне́ць (край) дю́ни (жи́ли); за́дний к. 
за́дній кіне́ць; ка́пельный к. крапли́нний 
кіне́ць; к. ледника́ кіне́ць (край) льодовика́; 
к. оледене́ния кіне́ць зледені́ння (заледе-
ні́ння); мёртвый к. ме́ртвий кіне́ць; мешко-
обра́зный к. торбиноподі́бний (мішкопо-
ді́бний) кіне́ць (край); нача́льный к. почат-
ко́вий кіне́ць; недействи́тельный к. не-
ді́йсний кіне́ць; ни́жний к. ни́жній кіне́ць 
(край); пере́дний к. пере́дній край (кі-
не́ць); пло́ский к. пло́ский кіне́ць 

конечноморе́нный кінцевоморе́нний; 
к. релье́ф кінцевоморе́нний рельє́ф 

коне́чность кінці́вка, -ки, д. и п. -вці, р. 
мн. -вок; вы́емчатая к. ви́їмчаста кін-
ці́вка; за́дняя к. за́дня кінці́вка; заострён-
ная к. заго́стрена кінці́вка; листова́я к. 
листова́ кінці́вка; о́страя к. го́стра кін-
ці́вка; остроконе́чная к. шпиля́ста (шпи-
ча́ста, го́стра, гострокінце́ва) кінці́вка; 
па́рная к. па́рна кінці́вка; пере́дняя к. 
пере́дня кінці́вка; торака́льная к. тора-
ка́льна кінці́вка; тупа́я к. тупа́ кінці́вка 
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коне́чный кінце́вий; к-ная ветвь кін-
це́ва гі́лка; к-ная вла́жность кінце́ва во-
ло́гість; к-ная деформа́ция кінце́ва дефо-
рма́ція; к-ная маку́шка кінце́вий верх 
(кінце́ва верхі́вка); к-ная море́на кінце́ва 
море́на; к-ная фа́за кінце́ва фа́за; к-ная 
фо́рма кінце́ва фо́рма; к-ное прираще́ние 
кінце́ве приро́щення; к. вулкани́зм кін-
це́вий вулкані́зм; к. ко́нус кінце́вий ко́нус; 
к. ла́вовый пото́к кінце́вий ла́вовий по-
ті́к; к. сегме́нт кінце́вий сегме́нт; к. член 
кінце́вий член; о́страя к-ная грань го́стра 
кінце́ва грань 

конжеляцио́нный конжеляці́йний; к. лёд 
конжеляці́йний лід 

кониапели́т коніапелі́т, -ту 
кони́д коні́д, -ду 
кони́дий коні́дій, -дію 
конинки́т конінкі́т, -ту 
кони́т коні́т, -ту 
конихальци́т коніхальци́т, -ту 
кони́ческий коні́чний; интрузи́вный к. 

слой інтрузи́вний коні́чний шар; к-кая 
волна́ коні́чна хви́ля; к-кая впа́дина ко-
ні́чна запа́дина; к-кая гора́ коні́чна гора́; 
к-кая да́йка коні́чна да́йка; к-кая де-
пре́ссия коні́чна депре́сія; к-кая за́лежь 
коні́чний по́клад; к-кая интру́зия коні́чна 
інтру́зія; к-кая о́сыпь коні́чний о́сип;  
к-кая пластова́я жи́ла коні́чна пластова́ 
(шарова́) жи́ла; к-кая ра́ковина коні́чна 
черепа́шка (му́шля, ско́йка); к-кая ца́пфа 
коні́чна ца́пфа; к. вы́ступ коні́чний 
ви́ступ; к. масси́в коні́чний маси́в; 
к. слои́стый ко́мплекс коні́чний шару-
ва́тий ко́мплекс; к-кое накопле́ние ко-
ні́чне нагрома́дження (накопи́чення);  
к-кое преломле́ние коні́чне зало́млення 

конкоида́льный кондоїда́льний 
конколи́т конколі́т, -ту 
конкорда́нтный конкорда́нтний; к-ная 

структу́ра конкорда́нтна структу́ра; к-ное 
залега́ние конкорда́нтне заляга́ння; к-ное 
значе́ние конкорда́нтне зна́чення; к-ная 
интру́зия конкорда́нтна інтру́зія 

конкре́тный конкре́тний; к-ная фа́ция 
конкре́тна фа́ція 

конкрецио́нный конкреці́йний; к-ная 
ли́нза конкреці́йна лі́нза; к-ная тексту́ра 
конкреці́йна тексту́ра; к-ная фо́рма кон-
креці́йна фо́рма; к-ное сложе́ние конкреці́йна 
будо́ва; к-ные шли́ры конкреці́йні шлі́ри; 

к. известня́к конкреці́йний вапня́к; к. каль-
ци́т конкреці́йний кальци́т; к. сро́сток кон-
креці́йний зро́сток; конкреацио́нный сфе-
роли́т конкреаці́йний сферолі́т; к. фосфо-
ри́т конкреці́йний фосфори́т 

конкре́ция конкре́ція, -ції; втори́чная к. 
втори́нна конкре́ція; гли́нисто-известко́вая к. 
гли́нисто-вапня́на (гли́нясто-вапня́на) кон-
кре́ція; железома́рганцевые к-ции залізо-
ма́рганце́ві (залізоманга́нові) конкре́ції; 
известко́вая к. вапня́на конкре́ція; кара-
ваеви́дная к. короваєподі́бна конкре́ція; 
кре́мниевая к. кре́мнієва конкре́ція; 
ма́рганцевая к. ма́рганце́ва (манга́нова) 
конкре́ція; метасомати́ческая к. метасома-
ти́чна конкре́ція; перви́чная к. перви́нна 
конкре́ція; пустоте́лая к. порожни́ста (пус-
тоті́ла) конкре́ція; сингенети́ческая (синге-
нети́чный) к. сингенети́чна конкре́ція; соп-
ряжённые к-ции сполу́чені (з'є́днані) конк-
ре́ції; сплю́снутая к. сплю́щена конкре́ція; 
субгенети́ческая к. субгенети́чна конкре́ція; 
субсекве́нтная к. субсекве́нтна конкре́ція; 
цементацио́нная к. цементаці́йна конк-
ре́ція; чешу́йчатая к. луска́та конкре́ція; 
шарова́я к. кульова́ конкре́ція; эпигене-
ти́ческая к. епігенети́чна конкре́ція 

конкуре́нтный конкуре́нтний; к-ная 
зо́на конкуре́нтна зо́на 

коннари́т конари́т, -ту 
конне́ксия коне́ксія, -сії; к. ле́нточных 

глин коне́ксія стрічкови́х глин 
коннели́т конеліт́, -ту 
коннелли́т-буттгенбахи́т конелі́т-

бутгенбахі́т, -ту 
конно́да коно́да, -ди 
коно́бельский коно́бельський; к-кая 

сви́та коно́бельська сві́та 
ко́новский ко́нівський; к-кие слои́ 

ко́нівські шари́  
конодо́нты мн. конодо́нти, -тів 
коно́ид коно́їд, -да 
конокори́ф конокори́ф, -фу 
конопля́новский конопля́нівський;  

к-кая сви́та конопля́нівська сві́та 
коноско́п коноско́п, -па 
коноскопи́ческий коноскопі́чний; к-кая 

фигу́ра коноскопі́чна фігу́ра 
коноте́ка коноте́ка, -ки, д. и п. -те́ці, р. 

мн. -те́к 
конседиментацио́нный конседимента-

ці́йний; к-ная скла́дка конседимента-
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ці́йна скла́дка; к-ная скла́дчатость кон-
седиментаці́йна складча́стість; к-ное не-
согла́сие конседиментаці́йна незгі́дність; 
к. разры́в конседиментаці́йний розри́в 

консекве́нтность консекве́нтність, -ності, 
т. -ністю 

консекве́нтный консекве́нтний; к-ная 
доли́на консекве́нтна доли́на; к-ная река́ 
консекве́нтна рі́чка (ріка́); к-ная 
скла́дчатость консекве́нтна склад-
ча́стість; к-ное о́зеро консекве́нтне о́зеро; 
к-ные проце́ссы консекве́нтні проце́си; 
к. водоразде́л консекве́нтний вододі́л; 
к. о́ползень консекве́нтний зсув; к. пото́к 
консекве́нтний поті́к 

консервати́вный консервати́вний;  
к-ная структу́ра консервати́вна струк-
ту́ра; к. таксо́н консервати́вний таксо́н 

консерва́ция консерва́ція, -ції; к. древе-
си́ны консерва́ція деревини́ 

консерта́льный консерта́льний 
консисте́нтный консисте́нтний; к-ная 

сма́зка консисте́нтне масти́ло 
консисте́нция консисте́нція, -ції; 

к. гру́нта конси́стенція ґру́нту 
консисто́метр консисто́метр, -ра 
консолида́ция консоліда́ція, -ції; 

к. гру́нта консоліда́ція ґру́нту 
консолиди́рованный консолідо́ваний; 

к-ная форма́ция консолідо́вана форма́ція; 
к-ные оса́дки консолідо́вані оса́дки 

консолиди́ровать[ся] консолідува́ти[ся], 
-ду́ю, -ду́єш, -ду́є[ться] 

консолидометри́ческий консолідомет-
ри́чний 

ко́нсольный ко́нсольний; к-ная ба́лка 
ко́нсольна ба́лка 

конста́нта конста́нта, -ти; вя́зкостно-
весова́я к. в'я́зкісно-вагова́ конста́нта; 
га́зовая к. га́зова конста́нта; геомет-
ри́ческие к-ты криста́лла геометри́чні 
конста́нти криста́ла; гравитацио́нная к. 
гравітаці́йна конста́нта; к. вы́соты конс-
та́нта висоти́; к. диссоциа́ции конста́нта 
дисоціа́ції; к. капилля́рности конста́нта 
капіля́рності; к. равнове́сия конста́нта 
рівнова́ги; к. распа́да конста́нта ро́зпаду; 
к. распознава́ния конста́нта розпізна-
ва́ння; к. распростране́ния конста́нта 
поши́рення; к. упру́гости конста́нта 
пру́жності; к. усто́йчивости конста́нта 
сті́йкості; к. хими́ческого сродства́ конс-

та́нта хімі́чної спорі́дненості; опти́ческая к. 
опти́чна конста́нта; по́чвенная к. ґрунтова́ 
конста́нта; трансмиссио́нная к. трансмі-
сі́йна конста́нта 

константа́н константа́н, -ну 
константа́новый константа́новий 
конста́нтность конста́нтність, -ності, т. 

-ністю 
конста́нтный конста́нтний 
конституцио́нный конституці́йний;  

к-ная вла́га конституці́йна воло́га; к-ная 
вода́ конституці́йна вода́; к-ная жи́ла 
конституці́йна жи́ла; к-ная зола́ консти-
туці́йна зола́; к-ная фо́рмула конститу-
ці́йна фо́рмула; к-ные сегрегацио́нные 
шли́ры конституці́йні сегрегаці́йні шлі́ри; 
к-ные шли́ры конституці́йні шлі́ри; 
к. лёд конституці́йний лід 

конститу́ция конститу́ція, -ції; к. мине-
ра́лов конститу́ція мінера́лів 

констрати́вный констрати́вний; 
к. аллю́вий констрати́вний алю́вій 

конструи́рование конструюва́ння 
конструкти́вный конструкти́вний;  

к-ная пове́рхность конструкти́вна по-
ве́рхня; к-ная стратигра́фия конструк-
ти́вна стратигра́фія; к-ная фо́рма релье́фа 
конструкти́вна фо́рма рельє́фу; к. мета-
морфи́зм конструкти́вний метаморфі́зм; 
к. фиброли́т конструкти́вний фібролі́т 

конструкцио́нный конструкці́йний; 
к. материа́л конструкці́йний матеріа́л; 
композиционный к. материа́л компози-
ці́йний конструкці́йний матеріа́л; ме-
талли́ческий к. материа́л метале́вий 
конструкці́йний матеріа́л; неме-
талли́ческий к. материа́л неметале́вий 
конструкці́йний матеріа́л 

констру́кция констру́кція, -ції; ка́менная к. 
кам'яна́ (камі́нна) констру́кція; комби-
ни́рованная к. комбіно́вана констру́кція; 
электромехани́ческая к. електромехані́чна 
констру́кція 

конта́кт конта́кт, -ту; безру́дный к. без-
ру́дний конта́кт; водога́зовый к. водо-
га́зовий конта́кт; водонефтяно́й к. водо-
на́фто́вий конта́кт; вы́раженный к. 
ви́ражений конта́кт; га́зовый к. га́зовий 
конта́кт; газонефтяно́й к. газона́фто́вий 
конта́кт; закалённый к. загарто́ваний 
конта́кт; леднико́вый к. льодовико́вий 
конта́кт; ло́жный к. неспра́вжній конта́кт; 
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магмати́ческий к. магмати́чний конта́кт; 
накло́нный к. похи́лий конта́кт; несо-
гла́сный к. незгі́дний конта́кт; нетекто-
ни́ческий к. нетектоні́чний конта́кт; под-
ви́жный к. рухо́мий конта́кт; погре-
бённый к. похо́ваний конта́кт; посте-
пе́нный к. поступо́вий конта́кт; ро́вный к. 
рі́вний конта́кт; сбро́совый (сбро́сный, 
сбросно́й) к. скидни́й конта́кт; сколь-
зя́щий к. ковзни́й конта́кт; согла́сный к. 
згі́дний конта́кт; стратиграфи́ческий к. 
стратиграфі́чний конта́кт; тектони́ческий к. 
тектоні́чний конта́кт; то́чечный к. точ-
ко́ви́й конта́кт; чи́стый к. чи́стий конта́кт; 
шарово́й к. кульови́й конта́кт 

контактметаморфи́зм контактметамор-
фі́зм, -му; вне́шний к. зо́внішній контакт-
метаморфі́зм; вну́тренний к. вну́трішній 
контактметаморфі́зм 

конта́ктный конта́ктний, конта́ктовий; 
к-ная жи́ла конта́ктна (конта́ктова) жи́ла; 
к-ная щётка конта́ктна (конта́ктова) 
щі́тка; к-ное де́йствие конта́ктна (кон-
та́ктова) ді́я; к. вене́ц конта́ктний (кон-
та́ктовий) віне́ць; к. двойни́к конта́ктний 
(конта́ктовий) двійни́к; к. спо́соб кон-
та́ктний (конта́ктовий) спо́сіб; к. чан кон-
та́ктний (конта́ктовий) чан 

конта́ктово-метаморфи́ческий кон-
та́ктово-метаморфі́чний; к.-м-кая зо́на 
конта́ктово-метаморфі́чна зо́на; к.-м-кое 
месторожде́ние конта́ктово-метаморфі́чне 
родо́вище 

конта́ктово-метасомати́ческий кон-
та́ктово-метасомати́чний; к.-м-кое место-
рожде́ние конта́ктово-метасомати́чне ро-
до́вище 

конта́ктово-пневматоли́товый кон-
та́ктово-пневматолі́товий 

конта́ктовый конта́ктовий; к-вая жи́ла 
конта́ктова жи́ла; к-вая зо́на конта́ктова 
зо́на; к-вая перекристаллиза́ция кон-
та́ктова перекристаліза́ція; к-вая поро́да 
конта́ктова поро́да; к-вая фа́ция кон-
та́ктова фа́ція; к-вая щётка конта́ктова 
щі́тка; к-вое влия́ние конта́ктовий вплив; 
к-вое де́йствие конта́ктова ді́я; к-вое мес-
торожде́ние конта́ктове родо́вище; к-вое 
плавле́ние конта́ктове пла́влення; к-вое 
по́ле конта́ктове по́ле; к-вое явле́ние кон-
та́ктове я́вище; к. исто́чник конта́ктове 
джерело́; к. карота́ж конта́ктовий карота́ж; 

к. метаморфи́зм конта́ктовий метаморфі́зм; 
к. метасомато́з конта́ктовий метасомато́з; 
к. минера́л конта́ктовий мінера́л; к. мра́мор 
конта́ктовий ма́рмур; к. орео́л конта́ктовий 
орео́л; к. прерыва́тель конта́ктовий пере-
ри́вник; к. рогови́к конта́ктовий рогови́к; 
к. слой конта́ктовий шар; к. цеме́нт кон-
та́ктовий цеме́нт 

контамина́ция контаміна́ція, -ції; 
к. ма́нтии контаміна́ція ма́нтії 

контамини́рованный контаміно́ваний; 
к-ная поро́да контаміно́вана поро́да 

конте́йнерный конте́йнерний; к. вариа́нт 
конте́йнерний варіа́нт; к. тра́нспорт кон-
те́йнерний тра́нспорт 

контине́нт контине́нт, -ту, (матери́к 
еще) матери́к, -ка; дви́жущийся к. рух-
ли́вий контине́нт 

континента́льность континента́льність, 
-ності, т. -ністю; лине́йная к. ліні́йна 
континента́льність 

континента́льный континента́льний;  
к-ная адапти́вная радиа́ция континен-
та́льна адапти́вна радіа́ція; к-ная ак-
ти́вная окра́ина континента́льна акти́вна 
окра́їна; к-ная геосинклина́ль континен-
та́льна геосинкліна́ль; к-ная де́льта кон-
тинента́льна  де́льта; к-ная зо́на контине-
нта́льна зо́на; к-ная кора́ континента́льна 
кора́; к-ная платфо́рма континента́льна 
платфо́рма; к-ная плита́ континента́льна 
плита́; к-ная терра́са континента́льна 
тера́са; к-ная фа́ция континента́льна 
фа́ція; к-ная фа́уна континента́льна 
фа́уна; к-ная флексу́ра континента́льна 
флексу́ра; к-ная фло́ра континента́льна 
фло́ра; к-ная форма́ция континента́льна 
форма́ція; к-ное землетрясе́ние контине-
нта́льний землетру́с; к-ное мо́ре контине-
нта́льне мо́ре; к-ное оледене́ние контине-
нта́льне зледені́ння (заледені́ння); к-ное 
плато́ континента́льне плато́; к-ное под-
но́жье континента́льне підні́жжя;  
к-ное ядро́ континента́льне ядро́; к-ные 
отложе́ния континента́льні ві́дклади; 
к. водоём континента́льне водо́ймище 
(континента́льна водо́йма); к. гле́тчер 
континента́льний гле́тчер; к. ил континен-
та́льний мул (наму́л); к. ледни́к континен-
та́льний льодови́к; к. масси́в континен-
та́льний маси́в; к. о́стров континен-
та́льний о́стрів; к. свод континента́льне 
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склепі́ння; к. склон континента́льний 
схил; к. шельф континента́льний шельф; 
к. щит континента́льний щит; ледни-
ко́вый к. покро́в льодовико́вий контине-
нта́льний по́крив 

континуа́льный континуа́льний; к-ные 
измене́ния континуа́льні змі́ни 

контракцио́нный контракці́йний; к-ная 
гипо́теза контракці́йна гіпо́теза; к-ная 
жи́ла контракці́йна жи́ла; к-ная тек-
то́ника контракці́йна текто́ніка; к-ная 
тео́рия контракці́йна тео́рія; к-ная 
тре́щина контракці́йна трі́щина; к-ные 
натяже́ния контракці́йні на́тяги 

контра́кция контра́кція, -ції; к. земли́ 
контра́кція землі́ 

контра́ст контра́ст, -ту; к. релье́фа кон-
тра́ст рельє́фу 

контра́стность контра́стність, -ності, т. 
-ністю; к. анома́лии контра́стність ано-
ма́лії; к. мигра́ции контра́стність мігра́ції; 
к. орео́ла контра́стність орео́ла 

контра́стный контра́стний; к-ная диф-
ференциа́ция контра́стна диференціа́ція; 
к. релье́ф контра́стний рельє́ф 

контрбанке́т контрбанке́т, -та 
контржи́ла контржи́ла, -ли 
контрквадра́т контрквадра́т, -та 
контроли́рующий контро́льний, пере-

ві́рчий; к-щая поро́да контро́льна (пере-
ві́рча) поро́да; к. пласт контро́льний (пе-
реві́рчий) пласт 

контро́ль контро́ль, -лю, т. -лем; авто-
мати́ческий к. автомати́чний контро́ль; 
батиметри́ческий к. батиметри́чний кон-
тро́ль; геологи́ческий к. геологі́чний кон-
тро́ль; дозиметри́ческий к. дозимет-
ри́чний контро́ль; интегри́рующий к. 
інтегру́ючий (інтегрува́льний) контро́ль; 
к. опро́бования контро́ль опро́бування 
(опробо́вування); к. орудене́ния контро́ль 
зрудені́ння; к. хими́ческих ана́лизов кон-
тро́ль хімі́чних ана́лізів; леднико́вый к. 
льодовико́вий контро́ль; литологи́ческий к. 
літологі́чний контро́ль; непреры́вный к. 
безпере́рвний контро́ль; пылево́й к. пило-
ви́й контро́ль; структу́рный к. струк-
ту́рний контро́ль; техни́ческий к. тех-
ні́чний контро́ль 

контро́льный контро́льний; к-ная 
про́ба контро́льна про́ба; к-ная сква́жина 
контро́льна свердлови́на; к-ная то́чка 

контро́льна то́чка; к-ная устано́вка конт-
ро́льна устано́вка; к-ная флота́ция конт-
ро́льна флота́ція; к-ное опро́бование кон-
тро́льне опро́бування (опробо́вування); 
к. ана́лиз контро́льний ана́ліз; 
к. ма́ятниковый прибо́р контро́льний 
ма́ятниковий при́лад; к. о́пыт конт-
ро́льний до́слід; к. пункт контро́льний 
пункт; противопожа́рная к-ная слу́жба 
протипоже́жна контро́льна слу́жба 

контрфо́рс контрфо́рс, -са 
ко́нтур ко́нтур, -ра; ано́дный к. ано́дний 

ко́нтур; берегово́й к. берегови́й ко́нтур; 
вне́шний к. зо́внішній ко́нтур; 
за́мкнутый к. за́мкнений (за́мкнутий) 
ко́нтур; к. во́дного зе́ркала ко́нтур 
во́дного дзе́ркала; к. возбужде́ния ко́нтур 
збу́дження; к. газоно́сности ко́нтур газо-
но́сності; к. за́лежи ко́нтур по́кладу; 
к. краево́й воды́ ко́нтур крайово́ї води́; 
к. нефтено́сности ко́нтур нафтоно́сності; 
к. оторо́чки ко́нтур облямі́вки; к. пи-
та́ния за́лежи ко́нтур жи́влення по́кладу; 
к. пластово́й воды́ ко́нтур пластово́ї (ша-
рово́ї) води́; нулево́й к. нульови́й ко́нтур; 
опо́рный к. опо́рний ко́нтур; подсчётный к. 
підрахунко́вий ко́нтур; пьезомет-
ри́ческий к. п'єзометри́чний ко́нтур; ра-
бо́чий к. робо́чий ко́нтур; разря́дный к. 
розря́дний ко́нтур; руководя́щий к. провід-
ни́й (основни́й) ко́нтур; структу́рный к. 
структу́рний ко́нтур; фикси́рованный к. 
фіксо́ваний ко́нтур; фильтру́ющий к. 
фільтрува́льний ко́нтур 

контури́ты мн. контури́ти, -тів 
ко́нтурный ко́нтурний; к-ная вода́ 

ко́нтурна вода́; к-ная игла́ ко́нтурна 
го́лка; к-ная ка́рта ко́нтурна ка́рта (ма́па); 
к-ная ли́ния ко́нтурна лі́нія; к-ное 
взрыва́ние ко́нтурне підрива́ння; к-ное 
тече́ние ко́нтурна течія́ 

конуля́рии мн. конуля́рії, -рій 
ко́нус ко́нус, -са; аккумуляцио́нный к. 

акумуляці́йний ко́нус; аллювиа́льный к. 
алювіа́льний ко́нус; артериа́льный к. 
артеріа́льний ко́нус; безде́йствующий к. 
неді́ючий (бездія́льний) ко́нус; боково́й к. 
бічни́й (бокови́й) ко́нус; веерообра́зный к. 
віялоподі́бний ко́нус; везувиа́льный к. 
везувіа́льний ко́нус; водяно́й к. водяни́й 
ко́нус; втори́чный к. втори́нний ко́нус; 
второстепе́нный к. другоря́дний ко́нус; 
вулкани́ческий к. вулкані́чний ко́нус; 
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га́зовый к. га́зовий ко́нус; глы́бовый к. 
бри́ловий (гли́бовий) ко́нус; группово́й к. 
групови́й ко́нус; грязево́й к. грязьови́й 
ко́нус; де́льтовый к. де́льтовий ко́нус; 
дополни́тельный к. додатко́вий ко́нус; 
зе́йгеровский к. зе́йгерівський ко́нус; 
изоли́рованный к. ізольо́ваний ко́нус; 
ка́пельный к. кра́пельний ко́нус; ко-
не́чный к. кінце́вий ко́нус; к. без натя-
же́ния ко́нус без на́тягу; к. бугорка́ ко́нус 
го́рбика (горбка́, горбо́чка); к. в ко́нусе 
(структура) ко́нус у ко́нусі; к. влия́ния 
ко́нус впли́ву; к. вы́носа ко́нус ви́носу; 
к. для квартова́ния ко́нус для кварту-
ва́ння; к. набуха́ния ко́нус набуха́ння; 
к. намыва́ния ко́нус намива́ння; к. нара-
ста́ния ко́нус нароста́ння; к. на́сыпи 
ко́нус на́сипу; к. о́сыпи ко́нус о́сипу; 
к. отложе́ния ко́нус ві́дкладу; к. раз-
бры́згивания ко́нус розбри́зкування (роз-
при́скування); к. рассе́ивания валуно́в 
ко́нус розсі́яння (розсі́ювання) валуні́в; 
к. ска́лывающего напряже́ния ко́нус 
ско́люючої (ско́лювальної) напру́ги; 
к. сме́шанного ти́па ко́нус змі́шаного 
ти́пу; косо́й к. ко́сий (скісни́й, навскі́сний) 
ко́нус; ла́вовый к. ла́вовий ко́нус; 
ма́ленький к. мале́нький ко́нус; мно-
гоа́ктный к. багатоа́ктний ко́нус; наплас-
то́ванный к. напласто́ваний (наша-
ро́ваний) ко́нус; нару́шенный к. по-
ру́шений ко́нус; насыпно́й к. насипни́й 
ко́нус; норма́льный к. норма́льний ко́нус; 
одноа́ктный к. одноа́ктний ко́нус; 
па́дающий к. па́даючий (спадни́й) ко́нус; 
паразити́ческий к. паразити́чний ко́нус; 
пасси́вный к. паси́вний ко́нус; пе́мзовый к. 
пе́мзовий ко́нус; пе́пельный к. по́пільний 
ко́нус; пирокласти́ческий к. піроклас-
ти́чний ко́нус; побо́чный к. побіч́ний 
ко́нус; пра́вильный к. пра́вильний ко́нус; 
про́рванный к. про́рваний ко́нус; раз-
дро́бленный к. роздро́блений ко́нус; раз-
ло́манный к. розла́маний ко́нус; 
сбро́шенный к. ски́нутий ко́нус; септа́ль-
ный к. септа́льний ко́нус; скла́дчатый к. 
складча́стий ко́нус; сло́жный к. складни́й 
ко́нус; солифлюкцио́нный к. соліфлюк-
ці́йний ко́нус; ту́фовый к. ту́фовий ко́нус; 
туфола́вовый к. туфола́вовий ко́нус; усе-
чённый к. зрі́заний ко́нус; шипообра́зный к. 
шипоподі́бний ко́нус; шла́ковый к. 

шла́ковий ко́нус; экструзи́вный к. екстру-
зи́вний ко́нус; эндосифо́нный к. ендоси-
фо́нний ко́нус 

конусови́дный, конусообра́зный кону-
соподі́бний; к-ная дроби́лка конусопо-
ді́бна дроба́рка; к-ная отде́льность кону-
соподі́бна окре́мість; к-ная ра́ковина 
конусоподі́бна черепа́шка (му́шля, 
ско́йка); к-ная фо́рма конусоподі́бна 
фо́рма; к. вулка́н конусоподі́бний вулка́н 

конфигура́ция конфігура́ція, -ції 
конфи́нский конфі́нський; к. челове́к 

конфі́нська люди́на 
конфлюэ́нтный конфлюе́нтний 
конфоленси́т конфоленси́т, -ту 
конфо́рмность конфо́рмність, -ності, т. 

-ністю; к. релье́фа конфо́рмність рельє́фу 
конфо́рмный конфо́рмний; к-ная ин-

тру́зия конфо́рмна інтру́зія 
конфузо́р конфузо́р, -ра 
ко́нха ко́нха, -хи 
конхи́н конхі́н, -ну 
конхи́новый конхі́новий; к. слой 

конхі́новий шар  
конхиоли́н конхіолі́н, -ну 
конхи́т конхі́т, -ту 
конхифе́ровые сущ., мн. конхіфе́рові,  

-вих 
конхифе́ровый конхіфе́ровий 
конхоида́льный конхоїда́льний; к. изло́м 

конхоїда́льний злам (злом) 
конхометри́ческий конхометри́чний 
конхоспира́ль конхоспіра́ль, -лі, т. -ллю 
концево́й кінце́вий; к-во́е разветвле́ние 

кінце́ве розгалу́ження; к. бассе́йн кін-
це́вий басе́йн; к. филаме́нт кінце́вий фі-
ламе́нт; незре́лый к. зоо́ид незрі́лий кін-
це́вий зоо́їд 

концелля́тный концеля́тний 
конце́нтр конце́нтр, -ру; геохими́ческий к. 

геохімі́чний конце́нтр 
концентра́т концентра́т, -ту; оста́точ-

ный к. за́лишко́вий концентра́т 
концентра́тор-минера́л концентра́тор-

мінера́л, концентра́тора-мінера́лу 
концентра́тор-органи́зм концентра́тор-

органі́зм, концентра́тора-організ́му 
концентрацио́нный концентраці́йний; 

к. стол концентраці́йний стіл 
концентра́ция концентра́ція, -ції; анома́ль-

ная (аномали́йная) к. анома́льна (анома-
лі́йна) концентра́ція; испари́тельная к.  
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випарна́ концентра́ція; к. водоро́дных 
ио́нов концентра́ція водне́вих іо́нів; 
к. произво́дства концентра́ція вироб-
ни́цтва; к. ра́створа концентра́ція ро́зчи-
ну; к. ядови́тых га́зов концентра́ція от-
ру́йних га́зів; мо́льная к. мо́льна концент-
ра́ція; предельно допусти́мая к. гранично 
допусти́ма концентра́ція; проце́нтная к. 
відсо́тко́ва (проце́нтна) концентра́ція; 
сла́бая к. слабка́ концентра́ція; фо́новые 
к-ции фо́нові концентра́ції 

концентри́рованный концентро́ваний 
концентри́чески-зона́льный концен-

три́чно-зона́льний; к.-з-ная структу́ра 
концентри́чно-зона́льна структу́ра; к.-з-ная 
тексту́ра концентрично-зона́льна текс-
ту́ра; к.-з-ное строе́ние концентри́чно-
зона́льна будо́ва 

концентри́ческий концентри́чний; к-кая 
гряда́ концентри́чне па́смо; к-кая от-
де́льность концентри́чна окре́мість; к-кая 
поло́счатость концентри́чна смуга́стість 
(смужкува́тість); к-кая скла́дка концент-
ри́чна скла́дка; к-кая скульпту́ра концен-
три́чна скульпту́ра; к-кая структу́ра кон-
центри́чна структу́ра; к-кая тре́щина 
концентри́чна трі́щина; к. ва́лик концент-
ри́чний ва́лик; к. гре́бень концентри́чний 
гре́бінь; к. знак нараста́ния концент-
ри́чний знак нароста́ння; к. кра́тер концент-
ри́чний кра́тер 

концентри́чески-поло́счатый концен-
три́чно-смуга́стий; к.-п-тая структу́ра 
концентри́чно-смуга́ста структу́ра 

концентри́чески-скорлу́пчатый концен-
три́чно-шкаралу́пчастий; к.-с-тая структу́ра 
концентри́чно-шкаралу́пчаста структу́ра 

конце́пция конце́пція, -ції; к. дуалис-
ти́ческого хара́ктера конце́пція дуаліс-
ти́чного хара́ктеру; к. еди́ной стратигра-
фи́ческой шкалы́ конце́пція єди́ної стра-
тиграфі́чної шкали́; к. мно́жественности 
конце́пція множи́нності; к. о́бщего и 
ча́стного конце́пція зага́льного і част-
ко́вого; к. персисте́нтности конце́пція пер-
систе́нтності; к. популя́ции конце́пція по-
пуля́ції; монолити́ческая к. ви́да монолі-
ти́чна конце́пція ви́ду; политипи́ческая к. 
ви́да політипо́ва конце́пція ви́ду; популя-
цио́нная к. ви́да популяці́йна конце́пція 
ви́ду; реактологи́ческая к. реактологі́чна 

конце́пція; типологи́ческая к. ви́да типоло-
гі́чна конце́пція ви́ду 

конце́ссия конце́сія, -сії 
конъюга́ция кон'юга́ція, -ції 
конъюги́рующий кон'югува́льний; к-щая 

о́собь кон'югува́льна особи́на (кон'югу-
ва́льний о́собень) 

конья́кский конья́кський; к. я́рус ко-
нья́кський я́рус 

коолгарди́т коолгарди́т, -ту 
координа́та координа́та, -ти; дека́ртова к. 

дека́ртова координа́та; к. строе́ния коор-
дина́та будо́ви; поля́рная к. поля́рна ко-
ордина́та; прямоуго́льная к. прямоку́тна 
координа́та; сфери́ческая к. сфери́чна 
координа́та; цилиндри́ческая к. цилінд-
ри́чна координа́та; эллипти́ческая к. еліп-
ти́чна координа́та 

координа́тный координа́тний; к-ные 
кристаллографи́ческие о́си координа́тні 
кристалографі́чні о́сі; пе́рвая к-ная ось 
пе́рша координа́тна вісь 

координа́ты мн. координа́ти, -на́т; гео-
графи́ческие к. географі́чні координа́ти; 
геодези́ческие к. геодези́чні координа́ти; 
к. месторожде́ния координа́ти родо́вища; 
сфери́ческие к. сфери́чні координа́ти 

координацио́нный координаці́йний;  
к-ная фо́рмула координаці́йна фо́рмула; 
к-ное число́ координаці́йне число́ 

координа́ция координа́ція, -ції; биоло-
ги́ческая к. біологі́чна координа́ція 

координи́рованный координо́ваний;  
к-ная эволю́ция координо́вана еволю́ція 

копа́л копа́л, -лу 
копали́н копалі́н, -ну 
копепо́ды мн. копепо́ди, -по́д 
копёр копе́р, -пра́; ба́шенный к. 

ба́штовий копе́р; пневмати́ческий к. пнев-
мати́чний копе́р; прохо́дческий к. прохід-
ни́цький копе́р; эксплуатацио́нный к. 
експлуатаці́йний копе́р 

копиапи́т копіапі́т, -ту 
копперази́н коперази́н, -ну 
коппи́т копі́т, -ту 
копроге́нный копроге́нний; к-ная текс-

ту́ра копроге́нна тексту́ра 
копроли́т копролі́т, -ту 
коптя́щий кі́птявий; к-щее пла́мя 

кі́птяве по́лум'я 
копуля́ция копуля́ція, -ції 
копы́тные сущ., мн. копи́тні, -них 
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копы́тный копи́тний 
копы́то копи́то, -та, р. мн. -пи́т, (парное 

– обычно) ра́тиця, -ці, т. -цею 
копь копа́льня, -ні, мн. -льні, -лень; 

го́рная к. гірни́ча копа́льня; соляна́я к. 
соляна́ копа́льня; у́гольная к. ву́гі́льна 
копа́льня 

копьеви́дный списоподі́бний; к. лист 
списоподі́бний лист 

кора́ кора́, -ри́; автомо́рфная к. 
выве́тривания автомо́рфна кора́ ви-
ві́трювання (зві́трювання); алли́тная к. 
выве́тривания алі́тна кора́ вивіт́рювання 
(зві́трювання); брекчиеви́дная к. брекчіє-
поді́бна кора́; гидромо́рфная к. 
выве́тривания гідромо́рфна кора́ ви-
ві́трювання (зві́трювання); гидро-
слю́дистая к. выве́тривания гідрослю-
ди́ста кора́ вивіт́рювання (зві́трювання); 
древе́сная к. деревна́ кора́; земли́стая к. 
выве́тривания земли́ста кора́ ви-
ві́трювання (зві́трювання); земна́я к. зем-
на́ кора́; инфильтрацио́нная к. 
выве́тривания інфільтраці́йна кора́ ви-
ві́трювання (зві́трювання); каоли́новая к. 
выве́тривания каолі́нова кора́ ви-
ві́трювання (зві́трювання); континен-
та́льная к. континента́льна кора́; 
к. выве́тривания кора́ виві́трювання 
(зві́трювання); к. выщела́чивания кора́ 
вилуго́вування; к. застыва́ния кора́ засти-
га́ння; к. растяже́ния кора́ розтяга́ння; 
к. сжа́тия кора́ сти́снення (сти́ску); лате-
ри́товая к. выве́тривания латери́това 
кора́ вивіт́рювання (зві́трювання); ли-
не́йная к. выве́тривания ліні́йна кора́ 
вивіт́рювання (зві́трювання); лине́йно-
конта́ктовая к. выве́тривания ліні́йно-
конта́ктова кора́ вивіт́рювання 
(зві́трювання); лине́йно-тре́щинная к. 
выве́тривания ліні́йно-трі́щинна кора́ 
вивіт́рювання (зві́трювання); лу́нная к. 
мі́сячна кора́; материко́вая к. материко́ва 
кора́; нало́женная к. выве́тривания на-
кла́дена кора́ вивіт́рювання (зві́трювання); 
нонтрони́товая к. выве́тривания нонтро-
ні́това кора́ виві́трювання (зві́трювання); 
обу́гленная к. обву́глена кора́; океа-
ни́ческая к. океані́чна кора́; оста́точная к. 
выве́тривания за́лишко́ва кора́ виві́трю-
вання (зві́трювання); переотло́женная к. 
выве́тривания перевідкла́дена кора́ ви-

ві́трювання (зві́трювання); площадна́я к. 
площова́ кора́; преобразо́ванная к. 
выве́тривания перетво́рена кора́ ви-
ві́трювання (зві́трювання); сме́шанная к. 
выве́тривания змі́шана кора́ вивітрювання 
(зві́трювання); шла́ковая к. шла́кова кора́ 

корако́ид корако́їд, -да 
кора́лл кора́л, -ла; агатизи́рованный к. 

агатизо́ваний кора́л; агерноти́пный к. 
агерноти́пний кора́л; амплексо́идный к. 
амплексо́їдний кора́л; астеро́идный к. 
астеро́їдний кора́л; афро́идный к. аф-
ро́їдний кора́л; бе́лый к. біл́ий кора́л; 
блюдцеви́дный к. блюдцеподі́бний кора́л; 
ветви́стый к. гілля́стий (гілча́стий) кора́л; 
винтово́й к. гвинтови́й кора́л; восьмилу-
чево́й к. восьмипромене́вий кора́л; двух-
зо́нный к. двозо́нний кора́л; дискои-
да́льный к. дискоїда́льний кора́л; каль-
цело́идный к. кальцело́їдний кора́л; ка-
мени́стый к. кам'яни́стий (каменя́стий, 
камени́стий) кора́л; кариофили́дный к. 
каріофілі́дний кора́л; клизиофилло́идный к. 
клізіофіло́їдний кора́л; колониа́льный к. 
колоніа́льний кора́л; коралли́новый к. 
коралі́новий кора́л; к. с угловато-
изо́гнутыми се́птами кора́л із кутовато-
зі́гнутими се́птами; кубареви́дный к. 
дзиґоподі́бний кора́л; ку́бковый к. 
ку́бковий кора́л; лонсдалео́идный к. лон-
сдалео́їдний кора́л; мадрепо́ровый к. 
мадрепо́ровий кора́л; масси́вный к. ма-
си́вний кора́л; меандро́идный к. меанд-
ро́їдний кора́л; мя́гкий к. м'яки́й кора́л; 
мяси́стый к. м'яси́стий кора́л; оди-
но́чный к. поодино́кий кора́л; одно-
зо́нный к. однозо́нний кора́л; орга́нный к. 
орга́нний кора́л; пе́нистый к. пі́нявий 
(пі́ни́стий) кора́л; пирамида́льный к. 
піраміда́льний кора́л; плако́идный к. 
плако́їдний кора́л; полицикли́ческий к. 
поліциклі́чний кора́л; полумя́гкий к. на-
півм'яки́й кора́л; пучкообра́зный к. жмут-
коподі́бний кора́л; ри́фовый к. ри́фовий 
кора́л; рифообразу́ющий к. рифотві́рний 
(рифоутво́рювальний) кора́л; рогооб-
ра́зный к. рогоподі́бний кора́л; сло́жный к. 
складни́й кора́л; стержневи́дный к. стриж-
неподі́бний кора́л; тамнастеро́идный к. 
тамнастеро́їдний кора́л; трёхзо́нный к. три-
зо́нний кора́л; тру́бчатый к. трубча́стий 
кора́л; фасцикуля́тный к. фасцикуля́тний 
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кора́л; фацело́идный к. фацело́їдний ко-
ра́л; цепо́чечный к. ланцюжко́вий кора́л; 
церио́идный к. церіо́їдний кора́л; циато-
филло́идный к. ціатофіло́їдний кора́л; 
цилиндри́ческий к. циліндри́чний кора́л; 
чашечкови́дный к. чашечкоподі́бний 
кора́л; червеобра́зный к. черв'якоподі́бний 
кора́л; четырёхлучево́й к. чотирипроме-
не́вий кора́л; шестилучево́й к. шестипро-
мене́вий кора́л 

коралли́на коралі́на, -ни 
коралли́новый коралі́новий; к-вые 

во́доросли коралі́нові во́дорості; к. ил 
коралі́новий мул (наму́л); к. кора́лл кора-
лі́новий кора́л 

коралли́т коралі́т, -ту; блюдцеви́дный к. 
блюдцеподі́бний коралі́т; доче́рний к. до-
чі́рній коралі́т; кальцело́идный к. каль-
цело́їдний коралі́т; матери́нский к. мате-
ри́нський коралі́т; пателло́идный к. пате-
ло́їдний коралі́т; рогови́дный к. рогопо-
ді́бний коралі́т; трохо́идный к. тро-
хо́їдний коралі́т; турбина́тный к. турбі-
на́тний коралі́т; церато́идный к. цера-
то́їдний коралі́т; цилиндри́ческий к. ци-
ліндри́чний коралі́т; червеобра́зный к. 
черво'якоподі́бний коралі́т; ширококо-
ни́ческий к. ширококоні́чний коралі́т 

кораллови́дный, кораллообра́зный ко-
ралоподі́бний; к. полипня́к коралопо-
ді́бний поліпня́к 

кора́лловый кора́ловий; восьми-
щу́пальцевый к. поли́п восьми-
щу́пальцевий кора́ловий полі́п; иско-
па́емый к. риф викопни́й кора́ловий риф; 
к-вая ба́нка кора́лова ба́нка (обмі́лина); 
к-вая зо́на кора́лова зо́на; к-вая о́тмель 
кора́лова обмі́лина; к-вая фа́ция кора́лова 
фа́ція; к-вое сооруже́ние кора́лова спо-
ру́да; к. ага́т кора́ловий ага́т; к. барье́р 
кора́ловий бар'є́р; к. бе́рег кора́ловий 
бе́рег; к. известня́к кора́ловий вапня́к; 
к. ил кора́ловий мул (наму́л); к. краг ко-
ра́ловий краг; к. о́стров кора́ловий о́стрів; 
к. песо́к кора́ловий пісо́к; к. поли́п ко-
ра́ловий полі́п; к. риф кора́ловий риф;  
к. ще́бень (к-вая щебёнка) кора́ловий 
ще́бінь (кора́лова щебі́нка); к. я́рус ко-
ра́ловий я́рус 

кораци́т кораци́т, -ту 
корвузи́т корвузи́т, -ту 
ко́рги мн. ко́рги, -гів 

кордаи́товый кордаї́товий 
кордаи́ты мн. кордаї́ти, -тів 
кордеро́ит кордеро́їт, -ту 
кордиери́т кордієри́т, -ту 
кордиери́товый кордієри́товий; к. гнейс 

кордієри́товий гнейс; к. нори́т кордіє-
ри́товий нори́т; к. рогови́к кордієри́товий 
рогови́к 

кордиеритпини́т коордієритпіні́т, -ту 
кордили́т кордилі́т, -ту 
кордилье́рский кордильє́рський; 

к. центр оледене́ния кордильє́рський 
центр зледені́ння (заледені́ння) 

кореи́т кореї́т, -ту 
коренёвский корені́вський; к-кая сви́та 

корені́вська сві́та; к-кая то́лща коре-
ні́вська то́вща 

коренно́й корінни́й; к-ная поро́да ко-
рінна́ поро́да; к-но́е залега́ние корінне́ 
заляга́ння; к-но́е месторожде́ние корінне́ 
родо́вище; к. бе́рег корінни́й бе́рег; 
к. вы́ход корінни́й ви́хід; к. пото́к корін-
ни́й поті́к 

ко́рень ко́рінь, -реня, т. -ренем; боково́й к. 
бічни́й (бокови́й) ко́рінь; возду́шный к. 
пові́тря́ний ко́рінь; вса́сывающий к. 
усмо́ктувальний (усмо́ктуючий) ко́рінь; 
гла́вный к. головни́й (основни́й) ко́рінь; 
за́мкнутый к. за́мкнений (за́мкнутий) 
ко́рінь; заро́дышевый к. за́родко́вий 
ко́рінь; квадра́тный к. квадра́тний ко́рінь; 
к. вулка́на ко́рінь вулка́на; к. зу́ба ко́рінь 
зу́ба; к. покро́ва ко́рінь по́криву; к. ша-
рья́жа ко́рінь шар'я́жу; куби́ческий к. 
кубі́чний ко́рінь; неразветвлённый к. 
нерозгалу́жений ко́рінь; перви́чный к. 
перви́нний ко́рінь; прида́точный к. при-
да́тковий ко́рінь; ре́пчатый к. ріпча́стий 
ко́рінь; соляно́й к. соляни́й ко́рінь 

корешо́к коріне́ць, -нця́, т. -нце́м 
корже́вский коржі́вський; к-кая сви́та 

коржі́вська сві́та 
коржински́т коржинські́т, -ту 
кориба́нд кориба́нд, -ду 
кори́м кори́м, -му 
корини́т корині́т, -ту 
кориоге́нный коріоге́нний; к. сфероли́т 

коріоге́нний сферолі́т 
коритниги́т коритнігі́т, -ту 
корифодо́нт корифодо́нт, -та 
кори́чневый кори́чневий; к-вая по́чва 

кори́чневий ґрунт; к-вое зо́лото кори́чневе 
зо́лото; к. турмали́н кори́чневий турмалі́н 
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коричномуравьи́ный коричномура-
ши́ний; к-ная кислота́ коричномураши́на 
кислота́ 

кори́чный кори́чний; к. ка́мень ко-
ри́чний ка́мінь 

ко́рка кі́рка, -ки, д. и п. -рці, р. мн. -рок; 
волокни́стая к. волокни́ста (волокнува́та) 
кі́рка; гли́нистая к. гли́ниста (гли́няста) 
кі́рка; защи́тная к. захисна́ кі́рка; 
к. выве́тривания кі́рка виві́трювання 
(зві́трювання); мёрзлая к. ме́рзла кі́рка; 
пове́рхностная к. поверхне́ва кі́рка; поч-
кови́дная к. брунькоподі́бна кі́рка; пус-
ты́нная к. пусте́льна кі́рка; септа́льная к. 
септа́льна кі́рка; соляна́я к. соляна́ кі́рка 

корки́т коркі́т, -ту 
корковади́т корковади́т, -ту 
коркови́дный кіркоподі́бний 
ко́рковый кі́рковий; к-вая тексту́ра 

кі́ркова тексту́ра; к-вое сложе́ние кі́ркова 
будо́ва; к-вые отложе́ния кі́ркові 
ві́дклади; к. риф кі́рковий риф; к. цеме́нт 
кі́рковий цеме́нт 

корнвалли́т корнвалі́т, -ту 
корневи́дный коренеподі́бний; к-ная 

ветвь коренеподі́бна гі́лка 
корневи́ще кореневи́ще, -ща, т. -щем 
корнево́й (о соли и т. п.) корене́вий; 

к. вы́рост корене́вий ви́ріст; к-ва́я 
гру́ппа корене́ва гру́па; к-ва́я зо́на коре-
не́ва зо́на; к-ва́я соль корене́ва сіль 

корнеголо́вые сущ., мн. коренеголо́ві, -вих 
корнеи́т корнеї́т, -ту 
корнели́т корнелі́т, -ту 
корнено́жка коренені́жка, -ки, д. и п.  

-жці, р. мн. -жок; к. с ра́ковинами корене-
ні́жка з черепа́шками (му́шлями, ско́йками) 

корнено́сцы мн. коренено́сці, -ців 
корнеобита́емый коренезасе́лений; к-мое 

простра́нство коренезасе́лений про́стір 
корнерупи́н корнерупі́н, -ну 
корнети́т корнети́т, -ту 
корнубиани́т корнубіані́т, -ту 
корнуи́т корнуї́т, -ту 
корнуо́льский корнуо́льський; к. алма́з 

корнуо́льський алма́з; к. ка́мень кор-
нуо́льський ка́мінь 

коро́бка коро́бка, -ки, д. и п. -бці, мн.  
-ро́бки́, -ро́бо́к; к. иглоко́жих коро́бка 
голкошкі́рих; к. ископа́емых рыб коро́бка 
викопни́х риб; мозгова́я к. мозкова́  
коро́бка; черепна́я к. черепна́ коро́бка 

коробле́ние жоло́блення, коро́блення; 
попере́чное к. попере́чне жоло́блення 
(коро́блення); продо́льное к. поздо́вжнє 
(подо́вжнє) жоло́блення (коро́блення) 

коро́бочка коро́бочка, -ки, д. и п. -чці, 
мн. -ро́бочки́, -ро́бочо́к; к. спора́нгия ко-
ро́бочка спора́нгію; семенна́я к. насіннє́ва 
коро́бочка 

коро́бчатый коро́бчастий; к-тая анти-
клина́ль коро́бчаста антикліна́ль; к-тая 
скла́дка коро́бчаста скла́дка; к-тая 
скла́дчатость коро́бчаста складча́стість; 
к-тая структу́ра коро́бчаста структу́ра;  
к-тое желе́зо коро́бчасте залі́зо 

ко́ровый ко́ровий; к-вая зо́на ко́рова 
зо́на; к-вая скла́дка ко́рова скла́дка;  
к-вая ткань ко́рова ткани́на; к. ка́мень 
ко́ровий ка́мінь; к. разло́м ко́ровий роз-
ло́м; к. разры́в ко́ровий розри́в; к. релье́ф 
ко́ровий рельє́ф; к. слой ко́ровий шар 

королати́н королати́н, -ну 
короле́вский королі́вський; к-кая 

жёлчь королі́вська жовч (жовтина́) 
королёк корольо́к, -лька́, мн. -льки́,  

-лькі́в; ко́ксовый к. ко́ксовий корольо́к; 
металли́ческий к. метале́вий корольо́к; 
стеклова́тый к. склува́тий корольо́к 

коро́на коро́на, -ни; реакцио́нная к. ре-
акці́йна коро́на; скла́дчатая к. складча́ста 
коро́на; со́лнечная к. со́нячна коро́на 

коронади́т коронади́т, -ту 
коронгви́т коронві́т, -ту 
коронги́т коронгі́т, -ту 
корони́т короні́т, -ту 
коро́нка коро́нка, -ки, д. и п. -нці, р. мн.  

-нок; алма́зная к. алма́зна коро́нка; ар-
ми́рованная к. армо́вана коро́нка; буро-
ва́я к. бурова́ коро́нка; кресто́вая к. хрес-
то́ва коро́нка; перфора́торная долот-
ча́тая к. перфора́торна долотча́ста ко-
ро́нка; твердоспла́вная к. твердоспла́вна 
коро́нка; трёхпе́рая к. трипе́ра коро́нка; 
штырева́я к. штирова́ коро́нка 

коро́нковый коро́нковий; к. бур ко-
ро́нковий бур 

коро́нный коро́нний; к. разря́д ко-
ро́нний розря́д; к. счётчик коро́нний  
лічи́льник 

коронообра́зный, короноподо́бный ко-
роноподі́бний; к-ная структу́ра короно-
поді́бна структу́ра 
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коро́ткий коро́ткий; к-кая доли́на ко-
ро́тка доли́на; к-кая ось коро́тка вісь;  
к-кая се́пта коро́тка се́пта; к. корреля-
цио́нный ряд коро́ткий кореляці́йний ряд; 
к. потенциа́л-зонд коро́ткий потенціа́л-зонд 

короткобороздово́й короткоборозе́нний 
короткозаме́дленный короткоспові́ль-

нений, короткоупові́льнений; к-ное 
взрыва́ние короткоспові́льнене (коротко-
упові́льнене) підрива́ння 

короткоза́мкнутый короткоза́мкнений, 
короткоза́мкнутий; к. я́корь коротко-
за́мкнений (короткоза́мкнутий) я́кір 

короткокони́ческий короткоконі́чний; 
к-кая ра́ковина короткоконі́чна чере-
па́шка (му́шля, ско́йка) 

короткоко́нусный короткоко́нусний 
короткопери́одный короткоперіо́дний; 

к-ная вариа́ция короткоперіо́дна ва-
ріа́ція; к-ное землетрясе́ние короткопе-
рі́одний землетру́с 

короткопла́менный короткополумене́вий; 
к. у́голь короткополумене́ве ву́гі́лля 

короткопле́чий короткопле́чий 
короткостебе́льчатый короткостебель-

ча́стий, короткостебли́стий 
короткосто́лбчатый короткостовп-

ча́стий, короткостовпча́тий; к. о́блик ко-
роткостовпча́стий (короткостовпча́тий) 
ви́гляд (о́брис); к. серпенти́н короткосто-
впча́стий (короткостовпча́тий) серпенти́н 

ко́рочка кі́рочка, -ки, д. и п. -чці, р. мн.  
-чок; соляна́я к. соляна́ кір́очка; фума-
ро́ловая (фумаро́льная) к. фумаро́лова 
кі́рочка 

ко́рпус (сооружение и т. п) ко́рпус, -су, 
мн. -си́, -сі́в, (туловище) ту́луб, -ба, 
ко́рпус, -са, мн. -си́, -сі́в 

корпу́скула корпу́скула, -ли 
корпускуля́рный корпускуля́рний 
корректи́ровать[ся] коректува́ти[ся],  

-ту́ю, -ту́єш, -ту́є[ться] 
корре́кция коре́кція, -ції; азимута́льно-

фа́зовая к. азимута́льно-фа́зова коре́кція; 
взаи́мная к. взає́мна коре́кція; палеомаг-
ни́тная к. палеомагні́тна коре́кція; поля-
ризацио́нно-позицио́нная к. поляриза-
ці́йно-позиці́йна коре́кція; поля́рная к. 
поля́рна коре́кція; электри́ческая к. елек-
три́чна коре́кція 

корелла́та корела́та, -ти 
коррели́рование корелюва́ння 

коррели́рованный корельо́ваний 
коррели́ровать[ся] корелюва́ти[ся], -лю́ю, 

-лю́єш, -лю́є[ться] 
коррели́руемость корельо́ваність, -ності, 

т. -ністю 
корреляти́вный кореляти́вний; к-ная 

изме́нчивость кореляти́вна мінли́вість;  
к-ная фу́нкция кореляти́вна фу́нкція;  
к-ные отложе́ния кореляти́вні від́клади 

корреля́тор кореля́тор, -ра 
корреляцио́нный кореляці́йний; геофи-

зи́ческая к-ная ка́рта геофізи́чна кореля-
ці́йна ка́рта (ма́па); коро́ткий к. ряд ко-
ро́ткий кореляці́йний ряд; к-ная ассо-
циа́ция кореляці́йна асоціа́ція; к-ная ли́ния 
кореляці́йна лі́нія; к-ная пло́скость кореля-
ці́йна площина́; к-ная связь кореляці́йний 
зв'язо́к; к-ная стратиграфи́ческая схе́ма 
кореляці́йна стратиграфі́чна схе́ма; к. ана́лиз 
кореляці́йний ана́ліз; к. ме́тод кореляці́йний 
ме́тод; к. у́ровень кореляці́йний рі́вень; 
к. шум кореляці́йний шум 

корреля́ция кореля́ція, -ції; биострати-
графи́ческая к. біостратиграфі́чна коре-
ля́ція; геохими́ческая к. геохімі́чна коре-
ля́ція; индивидуа́льные к-ции індиві-
дуа́льні кореля́ції; кинемати́ческая к. 
кінемати́чна кореля́ція; к. геологи́ческих 
разре́зов кореля́ція геологі́чних ро́зрізів; 
к. да́нных подзе́мной геоло́гии кореля́ція 
да́них підзе́мної геоло́гії; к. пласто́в коре-
ля́ція пласті́в (шарі́в); к. сбро́сов коре-
ля́ція ски́дів; стратиграфи́ческая к. стра-
тиграфі́чна кореля́ція; удалённая к. від-
да́лена кореля́ція; экологи́ческая к. еко-
логі́чна кореля́ція 

корренси́т коренси́т, -ту 
корроди́рованный кородо́ваний; к-ное 

вкрапле́ние кородо́ване вкра́плення; 
к. вкра́пленник кородо́ваний вкра́пленик; 
к. криста́лл кородо́ваний криста́л; 
к. турмали́н кородо́ваний турмалі́н 

корроди́рующий кородува́льний; к-щая 
вода́ кородува́льна вода́; к-щая цемен-
та́ция кородува́льна цемента́ція 

коррози́йный, коррозио́нный коро-
зі́йний; к-ная вы́емка корозій́на ви́їмка; 
к-ная каёмка корозі́йна облямі́вка; к-ная 
кайма́ корозі́йна облямі́вка (кайма́); к-ная 
пустота́ корозі́йна порожни́на (пустота́); 
к-ная структу́ра корозі́йна структу́ра; 
к. кварц корозі́йний кварц; к. цеме́нт 
корозі́йний цеме́нт 
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корро́зия коро́зія, -зії; атмосфе́рная к. 
атмосфе́рна коро́зія; бокова́я к. бічна́ (боко-
ва́) коро́зія; га́зовая к. га́зова коро́зія; 
к. минера́лов коро́зія мінера́лів; по́чвенная к. 
ґрунтова́ коро́зія 

корса́кский корса́цький; к-кая сви́та 
корса́цька сві́та 

корсика́нский корсика́нський; к-кая 
зелень корсика́нська зе́лень; к. грани́т 
корсика́нський грані́т 

корсили́т коросилі́т, -ту 
корси́т корси́т, -ту 
корте́кс корте́кс, -су 
кортика́льный кортика́льний; к. слой 

кортика́льний шар  
кортикостеро́н кортикостеро́н, -ну 
кортланди́т кортланди́т, -ту 
кортцили́т кортцилі́т, -ту 
коруби́н корубі́н, -ну 
кору́нд кору́нд, -ду; бесцве́тный к. без-

ба́рвний (безко́лірний, безкольоро́вий) 
кору́нд; жёлтый к. жо́втий кору́нд; зе-
лёный к. зеле́ний кору́нд; кра́сный к. 
черво́ний кору́нд; пурпу́ровый 
(пу́рпу́рный) к. пурпуро́вий (пурпу́рний) 
кору́нд; си́ний к. си́ній кору́нд; 
спла́вленный к. спла́влений кору́нд 

корунделли́т корунделі́т, -ту 
корунди́т корунди́т, -ту 
кору́ндовый кору́ндовий; к-вая руда́ 

кору́ндова руда́; к. сиени́т кору́ндовий 
сієні́т 

корундофилли́т корундофілі́т, -ту 
корчёвка корчува́ння; к. пней корчу-

ва́ння пнів 
корч корч, -ча́ 
коры́тный кори́тний; к-ное желе́зо ко-

ри́тне залі́зо 
коры́то кори́то, -та, р. мн. -ри́т; балла́ст-

ное к. бала́стове (бала́стне) кори́то 
корытообра́зный коритоподі́бний; к-ная 

доли́на коритоподі́бна доли́на; к-ное углуб-
ле́ние коритоподі́бна загли́бина 

коры́тце кори́тце, -ця, т. -цем, р. мн. -тець 
коса́ коса́, -си́, мн. ко́си, кіс, обмі́лина,  

-ни; берегова́я к. берегова́ коса́; высту-
па́ющая к. виступна́ коса́; за́гнутая к. 
за́гну́та коса́; крыла́тая к. крила́та коса́; 
крючкови́дная к. гачкоподі́бна коса́; ку-
лисообра́зная к. кулісоподі́бна коса́; мор-
ска́я к. морська́ коса́; намывна́я к. нами-
вна́ коса́; островна́я к. острівна́ коса́; ост-

роконе́чная к. шпиля́ста (шпича́ста, 
го́стра, гострокінце́ва) коса́; отчленённая к. 
відчлено́вана коса́; песча́ная к. піща́на 
коса́; прибре́жная к. узбере́жна (прибе-
ре́жна) коса́; пряма́я к. пряма́ коса́; ров-
нопове́рхностная к. рівноповерхне́ва 
коса́; серпови́дная к. серпоподі́бна коса́; 
сло́жная за́гнутая к. складна́ за́гну́та коса́ 

косвеннослои́стый непрямошарува́тий 
ко́свенный непрями́й, посере́дній, по-

бі́чний; к-ная борьба́ непряма́ боротьба́; 
к-ная гомоло́гия непряма́ гомоло́гія;  
к-ная нагру́зка непряме́ наванта́ження;  
к-ная слои́стость (слоева́тость) непряма́ 
шарува́тість; к-ная спира́льная полоса́ 
побі́чна спіра́льна сму́га; к-ная эмеми-
ка́ция побі́чна емеміка́ція; к-ное обога-
ще́ние непряме́ збага́чення; к-ное опреде-
ле́ние непряме́ ви́значення; к. ме́тод не-
прями́й ме́тод; к. отбо́р непрями́й відбі́р 

косви́т косві́т, -ту 
косейсми́ческий косейсмі́чний; к-кая 

ли́ния косейсмі́чна лі́нія 
косматицерати́да косматицерати́да, -ди 
косма́чский косма́цький; к-кая се́рия 

косма́цька се́рія 
косми́н космін́, -ну 
косми́ческий косміч́ний; к-кая гео-

ло́гия косміч́на геоло́гія; к-кая эколо́гия 
косміч́на еколо́гія; к-кие лучи косміч́не 
промі́ння; к-кие ша́рики космі́чні ку́льки; 
к. кларк косміч́ний кларк; к. минера́л 
косміч́ний мінера́л; к. фа́ктор космі́чний 
фа́ктор (чи́нник); к-кое излуче́ние кос-
мі́чне випромі́нювання; многозона́льная 
к-кая фотосъёмка багатозона́льна кос-
мі́чна фотозйо́мка (багатозона́льне кос-
мі́чне фотозніма́ння) 

космоге́нный космоге́нний; к. минера́л 
космоге́нний мінера́л; к. проце́сс космо-
ге́нний проце́с 

космого́ния космого́нія, -нії 
космогра́фия космогра́фія, -фії 
космо́ид космо́їд, -да 
космо́идный космо́їдний 
космоло́гия космоло́гія, -гії 
космополи́т космополі́т, -та 
космополити́ческий космополіти́чний; 

к-кая фо́рма космополіти́чна фо́рма 
космополи́тный космополі́тний; к. вид 

космополі́тний вид; к. органи́зм космопо-
лі́тний органі́зм 
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ко́смос ко́смос, -су 
космосни́мок космозні́мок, -мка 
космохи́мия космохі́мія, -мії 
космохло́р космохло́р, -ру 
космохроноло́гия космохроноло́гія, -гії 
косоволни́стый косохвиля́стий; к-тая 

слои́стость (слоева́тость) косохвиля́ста 
шарува́тість  

ко́совский ко́сівський; к-кая сви́та 
ко́сівська сві́та; к. слой ко́сівський шар  

ко́совый ко́совий; к-вая ро́ссыпь 
ко́сове розси́пище (ко́совий ро́зсип); к-вое 
зо́лото ко́сове зо́лото 

косого́р косогі́р, -го́ру 
косо́й ко́сий, (идущий наклонно – ещё) 

скісни́й, навскі́сний; к-са́я антиклина́ль 
ко́са (скісна́, навскі́сна) антикліна́ль; к-са́я 
диспе́рсия ко́са (скісна́, навскі́сна) дис-
пе́рсія; к-са́я отде́льность ко́са (скісна́, 
навскі́сна) окре́мість; к-са́я скла́дка ко́са 
(скісна́, навскі́сна) скла́дка; к-са́я 
слои́стость (слоева́тость) ко́са (скісна́, 
навскі́сна) шарува́тість; к-са́я флексу́ра 
ко́са (скісна́, навскі́сна) флексу́ра; к-со́е 
напластова́ние ко́се (скісне́, навскі́сне) 
напластува́ння (нашарува́ння); к-со́е на-
слое́ние ко́се (скісне́, навскі́сне) нашару-
ва́ння; к-со́е погаса́ние ко́се (скісне́, на-
вскі́сне) погаса́ння (згаса́ння); к-со́е се-
че́ние ко́сий (скісни́й, навскі́сний) пе-
ре́тин; к. ко́нус ко́сий (скісни́й, нав-
скі́сний) ко́нус; к. надви́г ко́сий (скісни́й, 
навскі́сний) на́сув; к. шов ко́сий (скісни́й, 
навскі́сний) шов; к. пласт ко́сий (скісни́й, 
навскі́сний) пласт (ко́сий [скісни́й, нав-
скі́сний] шар; к. сброс ко́сий (скісни́й, 
навскі́сний) скид; к. свет ко́се сві́тло; 
к. сдвиг ко́сий (скісни́й, навскі́сний) зсув; 
накло́нный к. горст похи́лий ко́сий горст; 
попере́чный к. сброс попере́чний ко́сий 
(скісни́й, навскі́сний) скид 

косонапласто́ванный косонапласто́ваний, 
косонашаро́ваний; к-ная поро́да косонапла-
сто́вана (косонашаро́вана) поро́да 

косопа́дающий кососпадни́й, скісноспад-
ни́й, навскісноспадни́й; к. свет кососпадне́ 
(скісноспадне́, навскісноспадне́) сві́тло 

косорешётчатый косоґратча́стий 
кососимметри́ческий кососиметри́чний 
кососло́й косоша́р, -ру 
косослои́стый косошарува́тий; к-тая 

се́рия косошарува́та се́рія; к-тая тексту́ра 
косошарува́та тексту́ра 

косоуго́льный косоку́тний 
косоу́цкий косоу́цький; к-кие слои́ ко-

соу́цькі шари́  
коссаи́т косаї́т, -ту 
коссири́т косири́т, -ту 
коссмати́т космати́т, -ту 
ко́ста ко́ста, -ти 
коста́льный коста́льний; к-ная жи́лка 

коста́льна жи́лка; к. край коста́льний край 
костене́ть костені́ти, -ні́є 
костено́сный (о слое) кістконо́сний;  

к-ная бре́кчия кістконо́сна бре́кчія; 
к. слой кістконо́сний шар  

костеобразова́тельный кісткотві́рний, 
кісткоутво́рювальний; к-ная кле́тка кіст-
котві́рна (кісткоутво́рювальна) кліти́на 

костиби́т костибі́т, -ту 
кости́стые сущ., мн. кости́сті, -тих 
кости́стый (о рыбах) кости́стий 
костнопузы́рные сущ., мн. кістковопу-

хи́рні, -них 
костнощитко́вые сущ., мн. кістковощи-

ткові́, -ви́х 
костнощитко́вый кістковощиткови́й 
ко́стный кісткови́й; амбулакра́льные 

к-ные ко́ры амбулакра́льні кісткові́ ко́ри; 
к-ная бре́кчия кісткова́ бре́кчія; к-ная 
перегоро́дка кісткова́ перегоро́дка; к-ное 
вещество́ кісткова́ речовина́; к-ные 
му́скулы кісткові́ му́скули; к. воротни́к 
кісткови́й ко́мір; к. гано́ид кісткови́й га-
но́їд; к. мозг кісткови́й мо́зок; к. о́стов 
кісткови́й о́стов; к. па́нцирь кісткови́й 
па́нцер (па́нцир); к. покро́в кісткови́й 
по́крив; к. у́зел кісткови́й ву́зол; суха́я  
к-ная руда́ суха́ кісткова́ (кістяна́) руда́ 

костови́т костові́т, -ту 
косто́нский косто́нський; к. век кос-

то́нський вік 
ко́сточка кі́сточка, -ки, д. и п. -чці, мн. 

-чки́, -чо́к; слухова́я к. слухова́ кі́сточка 
костро́вый костро́вий; к-вая крепь кос-

тро́ве крі́плення 
костромско́й костромськи́й; к-ка́я 

сви́та костромська́ сві́та 
косту́лы мн. косту́ли, -ту́л 
кость кі́стка, -ки, д. и п. -тці, мн. -тки́,  

-то́к; кана́рковая к. кана́ркова кі́стка 
костю́м костю́м, -ма; защи́тный к. захи-

сни́й костю́м 
костя́к кістя́к, -ка́ 
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костяне́цкий костяне́цький; к-кие слои́ 
костяне́цькі шари́  

костяно́й (сделанный из кости) кістя-
ни́й, (добываемый из кости) кісткови́й;  
к-на́я зола́ кісткова́ зола́; к-на́я ин-
ду́стри́я кісткова́ інду́стрія; к-на́я руда́ 
кістяна́ руда́; к. наконе́чник кістяни́й 
наконе́чник; к. у́голь кісткове́ ву́гі́лля; 
к. фосфа́т кісткови́й фосфа́т; к. фосфори́т 
кісткови́й фосфори́т; к. янта́рь кісткови́й 
буршти́н (янта́р) 

косьви́т косьві́т, -ту 
коте́ктика коте́ктика, -ки, д. и п. -тиці 
котекти́ческий котекти́чний; к-кая 

кристаллиза́ция котекти́чна кристалі-
за́ція; к-кая ли́ния котекти́чна лі́нія 

котёл каза́н, -на́, коте́л, -тла́; грязево́й к. 
грязьови́й каза́н (коте́л); исполи́нский к. 
велете́нський каза́н (коте́л); леднико́вый к. 
льодовико́вий каза́н (коте́л); миниа-
тю́рный к. мініатю́рний каза́н (коте́л); 
се́рный к. сірча́ний каза́н (коте́л); 
упа́рный к. упа́рювальний каза́н (коте́л) 

котилоза́вр котилоза́вр, -ра 
коти́п коти́п, -пу 
котла́ссия котла́сія, -сії 
котле́йский котле́йський; к. век кот-

ле́йський вік 
котли́йский котлі́йський; к-кая сви́та 

котлі́йська сві́та 
котлова́н котлова́н, -ну 
котлови́на уло́го́вина, -ни; верши́нная к. 

верши́нна уло́го́вина; депресио́нная к. де-
пресі́йна уло́го́вина; ка́рстовая к. ка́рстова 
уло́го́вина; к. выдува́ния уло́го́вина виду-
ва́ння; к. опуска́ния уло́го́вина опуска́ння; 
к. развева́ния уло́го́вина розвіва́ння; 
межго́рная к. міжгі́рна уло́го́вина; плат-
фо́рменная к. платфо́рмна уло́го́вина; 
сбро́шенная к. ски́нута уло́го́вина 

котлови́нный уло́го́винний; к-ное 
окра́инное мо́ре уло́го́винне окра́їнне 
мо́ре; к-ное о́зеро уло́го́винне о́зеро; 
к. ледни́к уло́го́винний льодови́к 

котловинообра́зный улоговинопо-
ді́бний; к-ная синклина́ль улоговинопо-
ді́бна синкліна́ль 

котло́вый, котлово́й казано́вий, котло́ви́й; 
к. заря́д казано́вий (котло́ви́й) заря́д 

котлообра́зный казаноподі́бний, котло-
поді́бний; к-ная доли́на казаноподі́бна 
(котлоподі́бна) доли́на; к-ное оседа́ние 

казаноподі́бне (котлоподі́бне) осіда́ння; 
к. кра́тер казаноподі́бний (котлопо-
ді́бний) кра́тер; к. прова́л казаноподі́бне 
(котлоподі́бне) прова́лля (казаноподі́бний 
[котлоподі́бний] прова́л)  

котлуба́евский котлуба́ївський; к-кие 
слои́ котлуба́ївські шари́  

котои́т котої́т, -ту 
коттаи́т котаї́т, -ту 
коттери́т котери́т, -ту 
котульски́т котульські́т, -ту 
котунни́т котуні́т, -ту 
коуси́т коуси́т, -ту 
коутени́т коутені́т, -ту 
коффини́т кофіні́т, -ту 
кохано́вский кохані́вський; к-кая сви́та 

кохані́вська сві́та 
кохени́т кохені́т, -ту 
кохи́зский кохі́зький; к-кая культу́ра 

кохі́зька культу́ра 
коцаху́рский коцаху́рський; к-кие слои́ 

коцаху́рські шари́  
коцинери́т коцинери́т, -ту 
коци́т коци́т, -ту 
коцули́т коцулі́т, -ту 
кочи́т кочи́т, -ту 
кочи́тл кочи́тл, -ла 
ко́чка 1. (на лугу, на болоте) ку́пи́на, -ни; 
2. (неровность почвы) гру́дка, -ки, д. и п. 

-дці, мн. -дки́, -до́к 
кочка́рник (собир.) купи́ння 
кочкова́тый купиня́стий, грудкува́тий 
кочубеи́т кочубеї́т, -ту 
кочу́ющий кочівни́й; к-щая дю́на  

кочівна́ дю́на 
коша́чий котя́чий; к. глаз котя́че о́ко; 

к. кварц котя́чий кварц; к-чье зо́лото ко-
тя́че зо́лото; к-чье серебро́ котя́че срі́бло 

коша́чьи сущ., мн. котя́чі, -чих 
кошелёвский кошелів́ський; к-кая 

сви́та кошелів́ська сві́та 
кошени́льно-кра́сный кошені́льно-

черво́ний 
кошиноли́т кошинолі́т, -ту 
коэволю́ция коеволю́ція, -ції 
коэрцити́вный коерцити́вний; к-ная 

си́ла коерцити́вна си́ла 
коэси́т коеси́т, -ту 
коэффицие́нт коефіціє́нт, -та; выра-

жа́ющий к. виража́льний коефіціє́нт; гео-
хими́ческий к. геохімі́чний коефіціє́нт; 
динами́ческий к. динамі́чний коефіціє́нт; 
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интерва́льный к. інтерва́льний коефі-
ціє́нт; кислоро́дный к. кисне́вий коефі-
ціє́нт; к. аромати́чности коефіціє́нт аро-
мати́чності; к. асимме́три́и коефіціє́нт 
асиметрі́ї; к. боково́го давле́ния коефі-
ціє́нт бічно́го (боково́го) ти́ску; к. ва-
риа́ции коефіціє́нт варіа́ції; к. ветвле́ния 
рёбер коефіціє́нт галу́ження ре́бер; 
к. влия́ния пло́тности коефіціє́нт впли́ву 
щі́льності; к. водонасыще́ния коефіціє́нт 
водонаси́чення; к. водооби́льности кое-
фіціє́нт водобага́тства; к. водоотда́чи 
коефіціє́нт водовідда́чі; к. водопрово-
ди́мости коефіціє́нт водопрові́дності; 
к. восстановле́ния коефіціє́нт від-
но́влення; к. вре́мени коефіціє́нт ча́су; 
к. вскры́ши коефіціє́нт розкриття́ (роз-
крива́ння); к. вы́пуклости коефіціє́нт 
опу́клості (ви́пуклості); к. вя́зкости кое-
фіціє́нт в'я́зкості; к. га́зового насыще́ния 
коефіціє́нт га́зового наси́чення; к. гигро-
скопи́чности коефіціє́нт гігроскопі́чності; 
к. давле́ния земли́ коефіціє́нт ти́ску зем-
лі́; к. динами́чности грунтово́го сто́ка 
коефіціє́нт динамі́чності ґрунтово́го сто́ку; 
к. диффу́зии коефіціє́нт дифу́зії; к. закар-
сто́ванности коефіціє́нт закарсто́ваності; 
к. затуха́ния коефіціє́нт згаса́ння (зага-
са́ння, затуха́ння); к. зо́ндов коефіціє́нт 
зонді́в; к. излуче́ния коефіціє́нт випро-
мі́нювання; к. измельче́ния коефіціє́нт 
подрі́бнення; к. испо́льзования не́фти 
коефіціє́нт ви́користа́ння на́фти; к. кавер-
но́зности коефіціє́нт каверно́зності; 
к. ка́чества излуче́ния коефіціє́нт я́кості 
випромі́нювання; к. кисло́тности коефі-
ціє́нт кисло́тності; к. колеба́ния коефі-
ціє́нт колива́ння; к. корреля́ции коефі-
ціє́нт кореля́ції; к. кре́пости поро́д коефі-
ціє́нт мі́цності порі́д; к. лучеиспуска́ния 
коефіціє́нт випромі́нювання; к. ма́ссовой 
гли́нистости коефіціє́нт ма́сової 
гли́нястості (гли́нистості); к. мо́щности 
коефіціє́нт поту́жності; к. нагру́зки кое-
фіціє́нт наванта́ження; к. насыще́ния 
коефіціє́нт наси́чення; к. нелине́йных 
искаже́ний коефіціє́нт неліні́йних спо-
тво́рень; к. неравносторо́нности коефі-
ціє́нт нерівнобі́чності; к. нефтена-
сыще́ния коефіціє́нт нафтонаси́чення; 
к. о́бщей по́ристости коефіціє́нт зага́льної 
по́ристості; к. объёмного расшире́ния 

коефіціє́нт об'є́много розши́рення; к. од-
новре́ме́нности рабо́т коефіціє́нт одно-
ча́сності робі́т; к. одноро́дности коефі-
ціє́нт однорі́дності; к. отда́чи не́фти кое-
фіціє́нт відда́чі на́фти; к. относи́тельного 
расхо́да взры́вчатых веще́ств (ВВ) кое-
фіціє́нт відно́сної ви́трати вибухо́вих ре-
чови́н (ВР); к. отраже́ния коефіціє́нт від-
биття́; к. переводны́х эквивале́нтных 
заря́дов взры́вчатых веще́ств (ВВ) кое-
фіціє́нт перевідни́х еквівале́нтних заря́дів 
вибухо́вих речови́н (ВР); к. переда́чи те-
плоты́ коефіціє́нт переда́чі тепла́; к. по-
глоще́ния коефіціє́нт поглина́ння; к. по-
да́тливости коефіціє́нт підда́тливості; 
к. поле́зного де́йствия коефіціє́нт ко́ри́сної 
ді́ї; к. попере́чного сжа́тия коефіціє́нт по-
пере́чного стиска́ння; к. по́ристости коефі-
ціє́нт по́ристості; к. преломле́ния коефі-
ціє́нт зало́млення; к. проводи́мости коефі-
ціє́нт прові́дності; к. продукти́вности кое-
фіціє́нт продукти́вності; к. проница́емости 
коефіціє́нт прони́кності; к. прохожде́ния 
коефіціє́нт прохо́дження; к. про́чности 
коефіціє́нт мі́цності; к. Пуассо́на коефі-
ціє́нт Пуассо́на; к. работоспосо́бности 
коефіціє́нт працезда́тності; к. разбавле́ния 
коефіціє́нт розба́влення; к. разделе́ния кое-
фіціє́нт розпо́ділу; к. размноже́ния коефі-
ціє́нт розмно́ження; к. разрыхле́ния коефі-
ціє́нт розпу́шення; к. рассе́яния коефіціє́нт 
розсі́яння; к. раствори́мости коефіціє́нт 
розчи́нності; к. расшире́ния коефіціє́нт 
розши́рення; к. рудоно́сности коефіціє́нт 
рудоно́сності; к. Рэле́я коефіціє́нт Реле́я; 
к. сближе́ния заря́дов коефіціє́нт 
збли́ження заря́дів; к. свойств коефіціє́нт 
власти́востей; к. сжа́тия коефіціє́нт стис-
ка́ння (сти́ску); к. сжима́емости коефі-
ціє́нт сти́сливості; к. сопротивле́ния кое-
фіціє́нт о́пору; к. сосредото́ченности кое-
фіціє́нт зосере́дженості; к. сто́ка коефі-
ціє́нт сто́ку; к. сцепле́ния коефіціє́нт 
зче́плення; к. теплово́го расшире́ния 
коефіціє́нт теплово́го розши́рення; к. теп-
лопрово́дности коефіціє́нт теплопро-
ві́дності; к. трещинова́тости коефіціє́нт 
тріщинува́тості; к. увеличе́ния сопроти-
вле́ния коефіціє́нт збіл́ьшення о́пору; 
к. углено́сности коефіціє́нт вугле-
но́сності; к. удлине́ния коефіціє́нт  
подо́вження (здо́вження); к. укры́тия 
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коефіціє́нт за́хистку (за́хисту, схо́ву, 
схо́вища, укриття́); к. усиле́ния коефі-
ціє́нт підси́лення; к. фильтра́ции коефі-
ціє́нт фільтра́ції; к. фокусиро́вки коефі-
ціє́нт фокусува́ння; к. ширины́ умби-
ли́куса коефіціє́нт ширини́ умбілі́куса; 
к. электри́ческой анизотропи́и коефіціє́нт 
електри́чної анізотропі́ї; к. электромеха-
ни́ческой свя́зи коефіціє́нт електромеха-
ні́чного зв'язку́; к. электроразве́дочной 
измери́тельной устано́вки коефіціє́нт 
електророзві́дувальної вимі́рювальної 
устано́вки; к. эмани́рования коефіціє́нт 
еманува́ння; пересчётный к. перерахун-
ко́вий коефіціє́нт; петрохими́ческий к. 
петрохімі́чний коефіціє́нт; попра́вочный к. 
попра́вний коефіціє́нт; прое́ктный к. 
прое́ктний коефіціє́нт; радиа́льный к. 
радіа́льний коефіціє́нт; редими́кульный к. 
редимі́кульний коефіціє́нт; ро́ссыпный к. 
обогаще́ния ро́зсипний коефіціє́нт зба-
га́чення; септа́льный к. септа́льний кое-
фіціє́нт; температу́рный к. темпера-
ту́рний коефіціє́нт; тениа́льный к. те-
ніа́льний коефіціє́нт; углово́й к. кутови́й 
коефіціє́нт; факти́ческий к. факти́чний 
коефіціє́нт; целлюля́рный к. целюля́рний 
коефіціє́нт; эмпири́ческий к. емпіри́чний 
коефіціє́нт; энергети́ческий к. енерге-
ти́чний коефіціє́нт 

краб краб, -ба; раку́шечниковый к. че-
репа́шниковий краб 

крабли́т краблі́т, -ту 
краг краг, -гу; бе́лый к. бі́лий краг; кора́л-

ловый к. кора́ловий краг; норви́ческий к. 
норві́чний краг; чейлзфо́рдский к. 
чейлзфо́рдський краг 

крагереи́т крагереї́т, -ту 
крагертои́т крагертої́т, -ту 
краебе́жный відкрайови́й; к-ное жил-

кова́ние відкрайове́ жилкува́ння 
краево́й крайови́й; к-ва́я аре́а (аре́я) 

крайова́ аре́а (аре́я); к-ва́я ассимиля́ция 
крайова́ асиміля́ція; к-ва́я борозда́ крайо-
ва́ борозна́; к-ва́я вода́ крайова́ вода́;  
к-ва́я впа́дина крайова́ запа́дина; к-ва́я 
вы́емка крайова́ ви́їмка; к-ва́я зада́ча 
крайова́ зада́ча; к-ва́я зо́на крайова́ зо́на; 
к-ва́я игла́ крайова́ го́лка; к-ва́я кайма́ 
крайова́ облямі́вка (кайма́); к-ва́я море́на 
крайова́ море́на; к-ва́я перепо́нка крайова́ 
пере́тинка; к-ва́я пласти́нка крайова́ пла-

сти́нка; к-ва́я пове́рхность крайова́ по-
ве́рхня; к-ва́я по́лость крайова́ порож-
ни́на; к-ва́я по́ра крайова́ по́ра; к-ва́я 
поро́да крайова́ поро́да; к-ва́я синекли́за 
крайова́ синеклі́за; к-ва́я скла́дка крайова́ 
скла́дка; к-ва́я скульпту́ра крайова́ скульп-
ту́ра; к-ва́я структу́ра крайова́ структу́ра;  
к-ва́я табли́чка крайова́ табли́чка; к-ва́я 
тре́щина ледника́ крайова́ трі́щина  
льодовика́; к-ва́я фи́рновая тре́щина 
крайова́ фі́рнова тріщ́ина; к-ва́я флексу́ра 
крайова́ флексу́ра; к-ва́я хо́рда крайова́ 
хо́рда; к-ва́я я́мка крайова́ я́мка; к-во́е 
жилкова́ние крайове́ жилкува́ння; к-во́е 
окаймле́ние крайове́ облямува́ння; к-во́е 
охлажде́ние крайове́ охоло́дження; к-во́е 
ребро́ крайове́ ребро́; к-во́е те́льце крайо-
ве́ ті́льце́; к-во́е уплоще́ние крайове́ 
спло́щення (сплю́щення); к-во́е у́стье кра-
йове́ ги́рло (у́стя); к-вое утолще́ние кра-
йове́ пото́вщення; к. ва́лик крайови́й 
ва́лик; к. кана́л крайови́й кана́л; к. кон-
гломера́т крайови́й конгломера́т; к. лед-
ни́к крайови́й льодови́к; к. лимб крайови́й 
лімб; к. надви́г крайови́й на́сув; к. о́бод 
крайови́й о́бід; к. ободо́к крайови́й обідо́к; 
к. проги́б крайови́й проги́н; к. риф крайо-
ви́й риф; к. сифо́н крайови́й сифо́н; 
к. пузы́рь крайови́й міху́р; к. шип крайо-
ви́й шип; к. шов крайови́й шов; к. щит 
крайови́й щит; фронта́льная к-ва́я 
впа́дина фронта́льна крайова́ запа́дина 

край край, кра́ю; аперту́рный к. апер-
ту́рний край; база́льный к. база́льний 
край; боково́й к. надкры́лья бічни́й (бо-
кови́й) край надкри́лля; ве́рхний к. 
ве́рхній край; вне́шний к. зо́внішній край; 
вну́тренний к. вну́трішній край; 
вы́емочный к. ви́їмковий край; двояко-
пи́льчатый к. двопилча́стий край; дор-
са́льный к. ра́ковины дорса́льний край 
черепа́шки (му́шлі, ско́йки); завёрнутый к. 
заве́рнутий край; за́гнутый к. загну́тий 
край; за́дний к. за́дній край; за́дний к. 
ра́ковины за́дній край черепа́шки (му́шлі, 
ско́йки); зазу́бренный к. зазу́блений 
(ви́щерблений, щерба́тий) край; закруг-
лённый к. заокру́глений край; замо́чный к. 
замко́вий край; зубча́тый к. зубча́стий край; 
изви́листый к. зви́вистий край; карди-
на́льный к. кардина́льний край; киле-
ва́тый к. кілюва́тий край; коста́льный к. 
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коста́льний край; к. завитка́ ра́ковины 
край завитка́ черепа́шки (му́шлі, ско́йки); 
к. ко́нуса край ко́нуса; к. кра́тера край 
кра́тера; к. перегоро́дки край перего-
ро́дки; к. сбро́са край ски́ду; к. терра́сы 
край тера́си; к. щи́тика край щитка́; 
круглозубча́тый к. круглозубча́стий 
край; лобный к. ло́бний край; ман-
ти́йный к. манті́йний край; марги-
на́льный к. маргіна́льний край; на-
ру́жный к. зо́внішній край; неро́вный к. 
нері́вний край; осево́й к. осьови́й край; 
о́стрый к. го́стрий край; паллиа́льный к. 
паліа́льний край; пере́дний к. пере́дній 
край; перифери́ческий к. перифери́чний 
край; пи́льчатый к. пилча́стий край; 
по́днятый к. пі́дня́тий край; пупко́вый к. 
пупко́вий край; ростра́льный к. ро-
стра́льний край; свобо́дный к. ві́льний 
край; септа́льный к. септа́льний край; 
сифона́льный к. сифона́льний край; 
спинно́й к. ра́ковины спинни́й край че-
репа́шки (му́шлі, ско́йки); смы́чный к. 
зми́чний край; соляно́й к. соляни́й край; 
спирифери́дный замо́чный к. спірифе-
ри́дний замко́вий край; сто́лбиковый к. 
сто́впчиковий край; термина́льный к. 
терміна́льний край; умбона́льный к. ум-
бона́льний край; усечённый к. зріз́аний 
край; утолщённый к. сто́вщений (по-
то́вщений) край; фронта́льный к. фрон-
та́льний край; це́льный к. ці́лісний край; 
щитко́вый к. щиткови́й край 

крайги́нг кра́йгінг, -гу 
кра́йний кра́йній; к-нее фракциони́ро-

вание кра́йнє фракціонува́ння; к. член 
кра́йній член 

кра́ковский кра́ківський; к-кое оле-
дене́ние кра́ківське зледені́ння (зале-
дені́ння) 

крамато́рский крамато́рський; к-кая 
сви́та крамато́рська сві́та 

крамери́т крамери́т, -ту 
кран кран, -на; водоме́рный к. водо-

мі́рний кран; га́зовый к. га́зовий кран; 
подъёмный к. підйо́мний (підніма́льний, 
підійма́льний) кран 

крандалли́т крандалі́т, -ту 
крани́дий крані́дій, -дію 
краниоло́гия краніоло́гія, -гії 
краниометри́ческий краніометри́чний 
кранци́т кранци́т, -ту 

крапи́вные сущ., мн. кропиво́ві, -вих 
крапи́вный кропи́в'яний; к-ная кле́тка 

кропи́в'яна кліти́на 
кра́пчатость крапча́стість, -тості, т. -тістю, 

крапли́стість, -тості, т. -тістю; к. по́чвы крап-
ча́стість ґру́нту 

кра́пчатый крапча́стий, крапли́стий 
кра́сик кра́сик, -ку 
краско́вый краско́вий; к-вая руда́ крас-

ко́ва руда́ 
красногра́дский красногра́дський; к-кая 

сви́та красногра́дська сві́та; к-кая то́лща 
красногра́дська то́вща 

краснодари́т краснодари́т, -ту 
краснодоне́цкий краснодоне́цький;  

к-кая терра́са краснодоне́цька тера́са 
красноку́тский красноку́тський; к-кая 

сви́та красноку́тська сві́та; к-кая се́рия 
красноку́тська се́рія; к-кие слои́ красно-
ку́тські шари́  

краснопартиза́нский краснопартиза́нський; 
к-кая то́лща краснопартиза́нська то́вща 

красносе́льский красносі́льський; к-кая 
па́чка красносі́льська па́чка 

красноцве́тный червоноко́лірний, чер-
воноба́рвний; гли́нистая к-ная па́чка 
гли́ниста (гли́няста) червоноко́лірна па́чка; 
к-ная поро́да червоноко́лірна поро́да; 
к-ные отложе́ния червоноко́лірні ві́дклади 

красноще́рский красноще́рський; к-кая 
сви́та красноще́рська сві́та  

красноя́рский красноя́рський; к-кая 
сви́та красноя́рська сві́та; к-кая то́лща 
красноя́рська то́вща 

кра́сный черво́ний; глубоково́дная  
к-ная гли́на глибоково́дна черво́на гли́на; 
дре́вний к. песча́ник да́вній черво́ний 
піскови́к; к-ная желе́зная руда́ черво́на 
залі́зна руда́; к-ная земля́ черво́на земля́; 
к-ная кни́га черво́на кни́га; к-ная кровя-
на́я соль черво́на кров'яна́ сіль; к-ная 
ме́дная руда́ черво́на мі́дна руда́; к-ный 
окси́д черво́ний окси́д; к-ная о́хра чер-
во́на во́хра; к-ная по́чва черво́ний ґрунт; 
к-ная сере́бряная руда́ черво́на срі́бна 
руда́; к-ная сурьмя́ная руда́ черво́на сур-
м'я́на руда́; к-ная ци́нковая руда́ черво́на 
ци́нкова руда́; к-ная я́шма черво́на я́шма;  
к-ные во́доросли черво́ні во́дорості; к-ные 
фале́ни черво́ні фале́ні; к. железня́к чер-
во́ний залізня́к; к. ил черво́ний мул (наму́л); 
к. кирпи́ч черво́на це́гла; к. кору́нд 
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черво́ний кору́нд; к. купоро́с черво́ний ку-
поро́с; к. мышья́к черво́ний арсе́н; к. сви-
не́ц черво́ний свине́ць; к. турмали́н чер-
во́ний турмалі́н; к. фо́сфор черво́ний 
фо́сфор; к. халцедо́н черво́ний халцедо́н; 
ни́жний к. ле́жень ни́жній черво́ний ле́жень 

краспедодро́мный краспедодро́мний;  
к-ное жилкова́ние краспедодро́мне жил-
кува́ння 

крассидюре́н красидюре́н, -ну 
кра́сящий (наносящий краску) фарбів-

ни́й, фарбува́льний, (содержащий в себе 
краску) барвни́й; к-щая земля́ барвна́ 
земля́; к-щее вещество́ фарбівна́ (фарбу-
ва́льна, барвна́) речовина́ 

кра́тер кра́тер, -ра; автохто́нный к. ав-
тохто́нний кра́тер; безде́йствующий к. 
неді́ючий кра́тер; боково́й к. бічни́й (бо-
кови́й) кра́тер; верши́нный к. верши́нний 
кра́тер; вну́тренний к. вну́трішній кра́тер; 
восстано́вленный к. відно́влений кра́тер; 
вулкани́ческий к. вулкані́чний кра́тер; 
вы́раженный к. ви́ражений кра́тер; 
гла́вный к. головни́й (основни́й) кра́тер; 
гнездообра́зный к. гніздоподі́бний 
кра́тер; за́мкнутый к. за́мкнений 
(за́мкнутий) кра́тер; кольцево́й к. кіль-
це́вий кра́тер; концентри́ческий к. кон-
центри́чний кра́тер; котлообра́зный к. 
казаноподі́бний (котлоподі́бний) кра́тер; 
к. взры́ва кра́тер ви́буху; к. в кра́тере 
кра́тер у кра́тері; к. вулка́на кра́тер вул-
ка́на; к. скло́на кра́тер схи́лу; к. с со́ммой 
кра́тер із со́мою; латера́льный к. лате-
ра́льний кра́тер; ме́лкий к. дрібни́й кра́тер; 
метеори́тный к. метеори́тний кра́тер; 
о́гненный к. вогня́ни́й кра́тер; парази-
ти́ческий к. паразити́чний кра́тер; по-
бо́чный к. побі́чний кра́тер; подковооб-
ра́зный к. підковоподі́бний кра́тер; 
по́днятый к. пі́дня́тий (піді́йня́тий) кра́тер; 
прова́льный к. прова́льний кра́тер; терми-
на́льный к. терміна́льний кра́тер;  
фока́льный к. фока́льний кра́тер; эксцен-
три́ческий к. ексцентри́чний кра́тер 

кра́терный кра́терний; к-ная бу́хта 
кра́терна бу́хта; к-ная ча́ша кра́терна 
ча́ша; к-ная я́ма кра́терна я́ма; к-ное 
о́зеро кра́терне о́зеро; к. ку́пол кра́терна 
ба́ня (кра́терний ку́пол); к. холм 
кра́терний горб (па́горб) 

кратерообра́зный кратероподі́бний 

кратковре́менный короткоча́сний;  
к-ное о́зеро короткоча́сне о́зеро; к. во-
доём короткоча́сне водо́ймище (коротко-
ча́сна водо́йма); к. пото́к короткоча́сний 
поті́к; к. руче́й короткоча́сний струмо́к 

краткосро́чный короткотерміно́вий, ко-
роткостроко́вий; к. прогно́з короткотер-
міно́вий (короткостроко́вий) прогно́з 

кра́тность кра́тність, -ності. т. -ністю; 
к. перекры́тия кра́тність перекриття́ 

кратоге́н кратоге́н, -ну 
кратоге́нный кратоге́нний; к-ная о́бласть 

кратоге́нна о́бласть 
крато́н крато́н, -ну; домина́нтный к. 

доміна́нтний крато́н; про́чный к. міцни́й 
крато́н; сто́йкий к. стійки́й крато́н 

кратони́ческий кратоні́чний; к. шельф 
кратоні́чний шельф 

крато́нный крато́нний 
кратохвили́т кратохвілі́т, -ту 
краузи́т краузи́т, -ту 
краури́т краури́т, -ту 
краускопари́т краускопари́т, -ту 
краути́т краути́т, -ту 
креати́н креати́н, -ну 
креациони́зм креаціоні́зм, -му 
крегмонти́т крегмонти́т, -ту 
крегнури́т крегнури́т, -ту 
креднери́т креднери́т, -ту 
кредне́рия кредне́рія, -рії 
крееди́т креєди́т, -ту 
крейгмонти́т крейгмонти́т, -ту 
крейгнури́т крейгнури́т, -ту 
крейттони́т крейтоні́т, -ту 
кре́кинг-бензи́н кре́кінг-бензи́н, -ну 
кре́кинг-проце́сс кре́кінг-проце́с, -су 
кре́лиусный кре́ліусний; к-ное буре́ние 

кре́ліусне бурі́ння 
кремене́цкий кремене́цький; к-кая 

сви́та кремене́цька сві́та 
кре́мень кре́мінь, -меню; бе́лый к. бі́лий 

кре́мінь; известко́вистый к. вапни́стий 
кре́мінь; пусты́нный к. пусте́льний кре́мінь 

кремерзи́т кремерзи́т, -ту 
кремнёвка кремені́вка, -ки, д. и п. -вці, 

р. мн. -вок 
кремнёвый кремі́нний, крем'яни́й; к-вая 

игла́ кремі́нна (крем'яна́) го́лка; к-вая кис-
лота́ кремі́нна (крем'яна́) кислота́; к-вая 
на́кипь кремі́нний (крем'яни́й) на́кип; к-вая 
оболо́чка кремі́нна (крем'яна́) оболо́нка;  
к-вая спи́кула кремі́нна (крем'яна́) спі́кула; 
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к-вые стяже́ния кремі́нні (крем'яні́) стя́г-
нення; к-вые во́доросли кремі́нні (крем'яні́) 
во́дорості; к. скеле́т кремі́нний (крем'яни́й) 
скеле́т; к. сла́нец кремі́нний (крем'яни́й) 
сла́нець 

кремневи́дный кремнеподі́бний; к-ная 
поро́да кремнеподі́бна поро́да 

кремнезём кремнезе́м, -му; крис-
талли́ческий к. кристалі́чний кремнезе́м; 
мучни́стый к. борошни́стий кремнезе́м; 
стеклова́тый к. склува́тий кремнезе́м; 
студени́стый к. драгли́стий кремнезе́м 

кремнезёмистый кремнезе́мистий;  
к-тая доба́вка кремнезе́миста до́мішка;  
к-тая поро́да кремнезе́миста поро́да 

кремнезёмный кремнезе́мний; к. мо́дуль 
кремнезе́мний мо́дуль 

кремнеизвестко́вый кремневапня́ний 
кремнекислоро́дный кремнекисне́вий; 

к. тетра́эдр кремнекисне́вий тетра́едр 
кремнекислота́ кремнекислота́, -ти́ 
кремнеки́слый кремнеки́слий; во́дная 

к-лая медь во́дна кремнеки́сла мідь;  
к-лая медь кремнеки́сла мідь; к-лая соль 
кремнеки́сла сіль; к. на́трий крем-
неки́слий на́трій 

кремнекласти́т кремнекласти́т, -ту 
кремнерогово́й кремнерогови́й; к-ва́я 

гу́бка кремнерогова́ гу́бка 
кремнетита́новый кремнетита́новий; 

к. ка́льций кремнетита́новий ка́льцій 
кремнефтори́д кремнефтори́д, -ду 
кремнефтористоводоро́дный кремне-

фтористоводне́вий; к-ная кислота́ крем-
нефтористоводне́ва кислота́ 

кремнещелочно́й кремнелу́жний; крем-
нещелочно́й метасомато́з кремнелу́жний 
метасомато́з 

кре́мниевый кре́мнієвий; к-вая конкре́-
ция кре́мнієва конкре́ція; к-вая пласти́на 
кре́мнієва пласти́на; к. туф кре́мнієвий туф 

кре́мний кре́мній, -нію, силіцій, -цію 
кремнийбори́д кремнієбори́д, -ду, силі-

цієбори́д, -ду 
кремни́стый крем'яни́стий, кремени́с-

тий; к-тые отложе́ния біоге́нні крем'я-
ни́сті (кремени́сті) ві́дклади; к-тая вода́ 
крем'яни́ста (кремени́ста) вода́; к-тая 
гли́на крем'яни́ста (кремени́ста) гли́на;  
к-тая мука́ крем'яни́сте (кремени́сте) 
бо́рошно (крем'яни́ста [кремени́ста] мука́); 
к-тая поро́да крем'яни́ста (кремени́ста) 

поро́да; к-тая по́чва крем'яни́стий (кре-
мени́стий) ґрунт; к-тая ра́ковина крем'я-
ни́ста (кремени́ста) черепа́шка (му́шля, 
ско́йка); к-тая ци́нковая руда́ крем'я-
ни́ста (кремени́ста) ци́нкова руда́; к. алу-
ни́т крем'яни́стий (кремени́стий) алуні́т; 
к. ви́смут крем'яни́стий (кремени́стий) 
бі́смут; к. гра́вий крем'яни́стий (креме-
ни́стий) гра́вій; к. желва́к крем'яни́сте 
(кремени́сте) жо́вно; к. железня́к крем'я-
ни́стий (кремени́стий) залізня́к; к. извест-
ня́к крем'яни́стий (кремени́стий) вапня́к; 
к. кальци́т крем'яни́стий (кремени́стий) 
кальци́т; к. магнети́зм крем'яни́стий (кре-
мени́стий) магнети́зм; к. малахи́т крем'я-
ни́стий (кремени́стий) малахі́т; к. натёк 
крем'яни́стий (кремени́стий) на́тік; 
к. сла́нец крем'яни́стий (кремени́стий) 
сла́нець; к. туф крем'яни́стий (креме-
ни́стий) туф; к. цеме́нт крем'яни́стий 
(кремени́стий) цеме́нт; к. шлак крем'я-
ни́стий (кремени́стий) шлак; чёрный к. 
известня́к чо́рний крем'яни́стий (креме-
ни́стий) вапня́к 

кремня́к кремня́к, -ку́; роговико́вый к. 
роговико́вий кремня́к 

крен (сооружения) крен, -ну 
крени́т крені́т, -ту 
кренити́ческий креніти́чний 
крени́товый крені́товий; к-вая кислота́ 

крені́това кислота́ 
кренки́т кренкі́т, -ту 
креннери́т кренери́т, -ту 
креноге́нный креноге́нний 
кренули́рованный кренульо́ваний;  

к-ная пове́рхность кренульо́вана пове́рхня; 
к-ная тубе́ркула кренульо́вана тубе́ркула 

кренули́т кренулі́т, -ту 
кре́нулы мн. кре́нули, -нул 
крео́д крео́д, -да 
креодо́нты мн. креодо́нти, -тів 
креозо́т креозо́т, -ту 
крепёжный кріпи́льний; к-ная ра́ма 

кріпи́льна ра́ма; к-ная сто́йка кріпи́льний 
стоя́к; к. материа́л кріпи́льний матеріа́л 

крепи́ть[ся] кріпи́ти[ся], кріплю́, 
крі́пиш, крі́пить[ся] 

кре́пкий міцни́й, (о растворе) концент-
ро́ваний; к-кая кро́вля міцна́ покрі́вля;  
к-кая се́рная кислота́ міцна́ сірча́на кислота́ 

крепле́ние крі́плення; к. кро́вли крі́п-
лення покрі́влі; к. сква́жины крі́плення 
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свердлови́ни; секцио́нное к. сква́жины 
секці́йне крі́плення свердлови́ни 

кре́пость (горных пород) мі́цність,  
-ності, т. -ністю 

крепь крі́плення; агрега́тная к. агре-
га́тне крі́плення; а́нкерная к. а́нкерне 
крі́плення; а́рочная к. а́ркове (а́рочне) 
крі́плення; бето́нная к. бето́нне 
крі́плення; бло́чная к. бло́кове (бло́чне) 
крі́плення; вре́менная к. тимчасо́ве 
крі́плення; водонепроница́емая к. водоне-
прони́кне́ крі́плення; газобало́нная к. газо-
бало́нне крі́плення; гидрофици́рованная к. 
гідрофіко́ване крі́плення; го́рная к. гірни́че 
крі́плення; деревя́нная к. дерев'я́не 
крі́плення; железобето́нная к. залізобето́нне 
крі́плення; забивна́я к. забивне́ крі́плення; 
ка́менная к. кам'яне́ (камін́не) крі́плення; 
компле́ктная к. компле́ктне крі́плення; 
костро́вая к. костро́ве крі́плення; кустова́я к. 
кущове́ крі́плення; металли́ческая к. мета-
ле́ве крі́плення; механизи́рованная к. ме-
ханізо́ване крі́плення; пневматоба́лочная к. 
пневматоба́лкове (пневматоба́лочне) крі́п-
лення; пода́тливая к. підда́тливе 
крі́плення; подвесна́я к. підвісне́ 
крі́плення; подде́рживающая к. підтри́-
мувальне крі́плення; полигона́льная к. 
полігона́льне крі́плення; поса́дочная к. 
поса́дкове (поса́дочне) крі́плення; по-
стоя́нная к. пості́йне крі́плення; пото-
ло́чная к. стельове́ крі́плення; приза-
бо́йная к. приви́бійне (призабі́йне) 
крі́плення; ра́мная к. ра́мне крі́плення; 
сплошна́я к. суці́льне крі́плення; стале-
бето́нная к. сталебето́нне крі́плення; стан-
ко́вая к. станко́ве крі́плення; тю́бинго-
вая к. тю́бінгове крі́плення; щитова́я к. 
щитове́ крі́плення 

крест хрест; база́льный к. база́льний 
хрест 

крестмореи́т хрестмореї́т, -ту 
крестови́дный хрестоподі́бний; к-ное 

ребро́ хрестоподі́бне ребро́ 
крестови́к хрестови́к, -ка́ 
кресто́вый хресто́вий; к-вая коро́нка 

хресто́ва коро́нка; к. сброс хресто́вий 
скид; к. сто́лик хресто́вий сто́лик 

крестообра́зно-перекрёстный хресто-
поді́бно-перехре́сний; к.-п-ная структу́ра 
хрестоподі́бно-перехре́сна структу́ра 

крестообра́зный хрестоподі́бний; к-ное 
долото́ хрестоподі́бне долото́; к. двойни́к 
хрестоподі́бний двійни́к 

крестоцве́тные сущ., мн. хрестоцві́ті, -тих 
кре́чевский кре́чівський; к-кая сви́та 

кре́чівська сві́та; к-кая зо́на кре́чівська 
зо́на 

крибе́ллюм крибе́люм, -му 
криберги́т крибергі́т, -ту 
крива́я сущ. крива́, -во́ї; агони́ческая к. 

агоні́чна крива́; адиабати́ческая к. адіа-
бати́чна крива́; аклини́ческая к. акліні́чна 
крива́; амплиту́дная к. ампліту́дна крива́; 
батиграфи́ческая к. батиграфі́чна крива́; 
вариацио́нная к. варіаці́йна крива́; гар-
мони́чная к. гармоні́йна (гармоні́чна) 
крива́; гипсографи́ческая к. гіпсогра-
фі́чна крива́; гравитацио́нная к. гравіта-
ці́йна крива́; двухсло́йная к. двошарова́ 
крива́; девиацио́нная к. девіаці́йна крива́; 
депрессио́нная к. депресі́йна крива́; диф-
ференциа́льная к. диференціа́льна крива́; 
изоклина́льная к. ізокліна́льна крива́; 
интегра́льная к. інтегра́льна крива́; ком-
пенсацио́нная к. компенсаці́йна крива́; 
компрессио́нная к. компресі́йна крива́; 
к. вертика́льного электри́ческого зон-
ди́рования крива́ вертика́льного елек-
три́чного зондува́ння; к. видоизмене́ний 
крива́ видозмі́н; к. градие́нта си́лы 
тя́жести крива́ градіє́нта си́ли ваги́; 
к. градуиро́вки крива́ градуюва́ння; к. дав-
ле́ния крива́ ти́ску; к. диагра́ммы крива́ 
діагра́ми; к. зонди́рования крива́ зонду-
ва́ння; к. Зу́ндберга крива́ Зу́ндберга; 
к. извлече́ния крива́ ви́добутку; к. исто-
ще́ния крива́ ви́снаження; к. ка́жущихся 
сопротивле́ний крива́ уя́вних о́порів; 
к. колеба́ний у́ровня мо́ря крива́ колива́нь 
рі́вня мо́ря; к. магнитотеллури́ческого 
зонди́рования крива́ магнітотелури́чного 
зондува́ння; к. нагрева́ния крива́ нагрі-
ва́ння; к. накопле́ния крива́ нагро-
ма́дження (накопи́чення); к. намаг-
ни́чивания крива́ намагні́чування; к. не-
глубо́кого проникнове́ния крива́ негли-
бо́кого прони́кнення; к. неустано-
ви́вшегося режи́ма крива́ неуста-
но́вленого режи́му; к. обезво́живания 
крива́ збезво́днювання (обезво́днювання); 
к. опреде́ления крива́ ви́значення; к. от-
да́чи крива́ відда́чі; к. охлажде́ния крива́ 
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охоло́дження; к. паде́ния добы́чи крива́ 
паді́ння ви́добутку; к. подпо́ра крива́ під-
по́ру; к. показа́ний крива́ показа́нь; 
к. поко́я крива́ спо́ко́ю; к. попра́вок кри-
ва́ попра́вок; к. производи́тельности кри-
ва́ продукти́вності; к. равнове́сия крива́ 
рівнова́ги; к. ра́вных анома́лий крива́ 
одна́кових анома́лій; к. распределе́ния 
при́знаков крива́ розпо́ділу озна́к; к. ра-
схо́дов реки́ крива́ ви́трат річ́ки (ріки́); 
к. расшире́ния крива́ розши́рення; к. ре-
гре́ссии крива́ регре́сії; к. си́лы тя́жести 
крива́ си́ли ваги́; к. склоне́ния крива́ 
схи́лення; к. случа́йной величины́ крива́ 
випадко́вої величини́; к. смеще́ния крива́ 
змі́щення; к. согласо́ванных значе́ний 
крива́ узго́джених зна́чень; к. спа́да крива́ 
спа́ду; к. сполза́ния крива́ сповза́ння; 
к. элюа́ции крива́ елюа́ції; кумуляти́вная к. 
кумуляти́вна крива́; логисти́ческая к. 
логісти́чна крива́; многосло́йная к. бага-
тошаро́ва крива́; обра́тная к. зворо́тна 
крива́; оце́ночная к. оці́нна (оці́ночна) 
крива́; перевёрнутая к. переки́нена (пере-
ки́нута) крива́; поло́гая к. поло́га (по-
ло́жиста) крива́; провиса́ющая к. про-
гну́та (прови́сла) крива́; синусоида́льная к. 
синусоїда́льна крива́; сло́жно постро́ен-
ная к. скла́дно побудо́вана крива́; 
тариро́вочная к. тарирува́льна крива́; 
трёхсло́йная к. тришаро́ва крива́; харак-
теристи́ческая к. характеристи́чна крива́; 
эквипотенциа́льная к. еквіпотенціа́льна 
крива́ 

криве́нковский криве́нківський; к-кая 
сви́та криве́нківська сві́та 

кривизна́ кривина́, -ни́, кривизна́, -ни́; 
дифференциа́льная к. диференціа́льна 
кривина́ (кривизна́) 

кривозери́т кривозери́т, -ту 
криво́й криви́й; к-ва́я ли́ния крива́ лі́нія 
криволине́йный криволіні́йний; к-ная 

тре́щина криволіні́йна трі́щина; к-ное 
движе́ние криволіні́йний рух; к. сброс 
криволіні́йний скид 

криворо́жский криворіз́ький; к-кая 
сви́та криворіз́ька сві́та 

кривча́нский кривча́нський; к-кие слои́ 
кривча́нські шари́  

кризейи́т кризейї́т, -ту 
кри́зис кри́за, -зи; к. среды́ кри́за сере-

до́вища; термодинами́ческий к. термо-

динамі́чна кри́за; экологи́ческий к. еко-
логі́чна кри́за; энергети́ческий к. енерге-
ти́чна кри́за 

кризувиги́т кризувигі́т, -ту 
крики́товый крикіт́овий; к-вая сви́та 

крикі́това сві́та; к-вые слои́ крикі́тові 
шари́  

крильга́тка (для сдвига) крильга́тка, -ки, 
д. и п. -тці, р. мн. -ток 

кринани́т кринані́т, -ту 
кринати́т кринати́т, -ту 
кринича́нский кринича́нський; к-кие 

слои́ кринича́нські шари́  
кринови́т кринові́т, -ту 
криноиде́и мн. криноіде́ї, -де́й 
крино́идный крино́їдний; к. известня́к 

крино́їдний вапня́к 
криогали́нный кріогалі́нний; к-ная вода́ 

кріогалі́нна вода́ 
криогали́т кріогалі́т, -ту 
криогене́з кріогене́з, -зу 
криоге́нный кріоге́нний; к-ная дисло-

ка́ция кріоге́нна дислока́ція; к-ная текс-
ту́ра кріоге́нна тексту́ра; к-ная уса́дка 
кріоге́нна уса́дка; к-ные во́ды кріоге́нні 
во́ди; к. магнито́метр кріоге́нний магні-
то́метр; к. материа́л кріоге́нний матеріа́л; 
к. элю́вий кріоге́нний елю́вій 

криокони́т кріоконі́т, -ту 
криоли́т кріолі́т, -ту; иску́сственный к. 

шту́чний кріолі́т 
криолитиони́т кріолітіоні́т, -ту 
криоли́товый кріолі́товий 
криолитогене́з кріолітогене́з, -зу 
криолитозо́на кріолітозо́на, -ни 
криопэ́ги мн. кріопе́ги, -пе́г 
криоста́т кріоста́т, -ту 
криосфе́ра кріосфе́ра, -ри 
криосфе́рный кріосфе́рний 
криотурба́ция кріотурба́ція, -ції 
криофилли́т кріофілі́т, -ту 
криохро́н кріохро́н, -ну 
крип крип, -пу 
крипти́т крипти́т, -ту 
крипти́ческий крипти́чний; к. вид 

крипти́чний вид 
криптобатоли́товый криптобатолі́то-

вий; к-вая гру́ппа криптобатолі́това 
гру́па; к. тип месторожде́ний криптоба-
толі́товий тип родо́вищ 

криптобиоли́т криптобіолі́т, -ту 
криптобиоли́товый криптобіолі́товий 
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криптовулкани́ческий криптовулка-
ні́чний; к-кая структу́ра криптовулка-
ні́чна структу́ра 

кри́птовый кри́птовий; к-вая струк-
ту́ра кри́птова структу́ра 

криптогали́т криптогалі́т, -ту 
криптогенети́ческий криптогене-

ти́чний; к. тип криптогенети́чний тип 
криптоге́нный криптоге́нний; к-ная 

фа́уна криптоге́нна фа́уна; к-ная фо́рма 
криптоге́нна фо́рма 

криптогра́мма криптогра́ма, -ми 
криптограни́товый криптограні́товий 
криптографи́ческий криптографі́чний 
криптодиапи́р криптодіапі́р, -ру 
криптодо́нтный криптодо́нтний; к. за-

мо́к криптодо́нтний замо́к 
криптозерни́стый криптозерни́стий 
криптозо́йский криптозо́йський; к. эо́н 

криптозо́йський ео́н 
криптокла́з криптокла́з, -зу 
криптокласти́ческий криптоклас-

ти́чний 
криптокристалли́ческий криптокрис-

талі́чний; к-кая поро́да криптокриста-
лі́чна поро́да; к-кая структу́ра крипто-
кристалі́чна структу́ра 

криптолейци́товый криптолейци́товий; 
к-вая ла́ва криптолейци́това ла́ва 

криптоли́н криптолі́н, -ну 
криптоли́т криптолі́т, -ту 
криптоли́товый криптолі́товий; к-вая 

структу́ра криптолі́това структу́ра 
криптомагмати́ческий криптомагма-

ти́чний; к-кое месторожде́ние криптома-
гмати́чне родо́вище 

криптома́ктровый криптома́ктровий; 
к. горизо́нт криптома́ктровий горизо́нт 

криптомела́н криптомела́н, -ну 
криптоме́рный криптомі́рний; к-ная 

структу́ра криптомі́рна структу́ра 
криптомо́рфа криптомо́рфа, -фи 
криптомо́рфия криптомо́рфія, -фії 
криптомо́рфный криптомо́рфний 
крипто́н крипто́н, -ну 
криптоперти́т криптоперти́т, -ту 
криптосейсми́ческий криптосейсмі́чний; 

к. толчо́к криптосейсмі́чний по́штовх; к-кое 
колеба́ние криптосейсмі́чне колива́ння 

криптоти́л криптоті́л, -лу 
криптоци́ста криптоци́ста, -ти 

криста́лл криста́л, -ла; ажу́рный к. 
ажу́рний криста́л; а́томный к. а́томний 
криста́л; воронкови́дный (воронкооб-
ра́зный) к. воронкоподі́бний криста́л; 
вы́тянутый к. ви́довжений криста́л; гете-
родесми́ческий к. гетеродесмі́чний крис-
та́л; гетерополя́рный к. гетерополя́рний 
криста́л; гетероти́пный к. гетероти́пний 
криста́л; гига́нтский к. гіга́нтський крис-
та́л; гомеополя́рный к. гомеополя́рний 
криста́л; двойнико́вый к. двійнико́вий 
криста́л; двоякопреломля́ющий 
(двупреломля́ющий) к. двозало́мний 
криста́л; двусферо́идный к. двосфе-
ро́їдний криста́л; двухо́сный к. двовіс́ний 
(двохосьови́й) криста́л; диамагни́тный к. 
діамагні́тний криста́л; древови́дный 
(древообра́зный) к. деревоподі́бний крис-
та́л; ёлочный к. яли́нко́вий криста́л; 
жи́дкий к. рідки́й криста́л; зарож-
да́ющийся к. заро́джувальний криста́л; 
зона́льный к. зона́льний криста́л; игло-
ви́дный (иглообра́зный) к. голкопо-
ді́бний криста́л; иго́льчатый к. голча́стий 
криста́л; идеа́льный к. ідеа́льний криста́л; 
идиомо́рфный к. ідіомо́рфний криста́л; 
изо́гнутый к. зі́гнений (зі́гнутий, 
ви́гнутий) криста́л; изодесми́ческий к. 
ізодесмі́чний криста́л; изострукту́рный к. 
ізострукту́рний криста́л; ио́нный к. 
іо́нний криста́л; искажённый к. спо-
тво́рений криста́л; искривлённый к. 
ви́кривлений криста́л; каверно́зный к. 
каверно́зний криста́л; ка́мерные к-лы 
ка́мерні криста́ли; корроди́рованный к. 
кородо́ваний криста́л; крустифи-
ци́рованный к. крустифіко́ваний криста́л; 
ксеномо́рфный к. ксеномо́рфний криста́л; 
левовраща́ющийся к. лівооберто́вий 
криста́л; лезвиеви́дный к. лезоподі́бний 
криста́л; мимети́ческий к. мімети́чний 
криста́л; мозаи́чный к. мозаї́чний крис-
та́л; молекуля́рный к. молекуля́рний 
криста́л; недоразви́вшийся к. недороз-
ви́нений криста́л; неомо́рфный к. 
неомо́рфний криста́л; несоверше́нный к. 
недоскона́лий криста́л; огранённый к. 
ограно́ваний (огра́нений) криста́л; од-
ноо́сный к. однові́сний (одноосьови́й) 
криста́л; отрица́тельный к. негати́вний 
криста́л; парамагни́тный к. парамаг-
ні́тний криста́л; пеще́ристый к. пече́ристий
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криста́л; пласти́нчатый к. пласти́нчастий 
криста́л; плосковы́тянутый к. плоско-
ви́довжений криста́л; положи́тельный к. 
позити́вний криста́л; поляризу́ющий к. 
поляризува́льний криста́л; правовра-
ща́ющийся к. правооберто́вий криста́л; 
проро́сший к. проро́слий криста́л; псевдо-
идиомо́рфный к. псевдоідіомо́рфний крис-
та́л; псевдопорфи́ровый к. псевдопор-
фі́ровий криста́л; разъе́денный к. роз'ї́дений 
криста́л; расту́щий к. зроста́ючий криста́л; 
резорби́рованный к. резорбо́ваний крис-
та́л; решётчатый к. ґратча́стий криста́л; 
скеле́тный к. скеле́тний криста́л; 
сме́шанный к. змі́шаний криста́л; 
сне́жный к. снігови́й криста́л; совер-
ше́нный к. доскона́лий криста́л; соприка-
са́ющийся к. стични́й криста́л; 
сто́лбчатый к. стовпча́стий [стовпча́тий] 
криста́л; табли́тчатый к. табли́тчастий 
криста́л; ферромагни́тный к. феромаг-
ні́тний криста́л; удлинённоплас-
ти́нчатый к. подовженопласти́нчастий 
(здовженопласти́нчастий) криста́л; упло-
щённый к. спло́щений (сплю́щений) кри-
ста́л; фанто́мные к-лы фанто́мні крис-
та́ли; центральносимметри́чный к. 
центральносиметри́чний криста́л; эвге-
дра́льный к. евгедра́льний криста́л; экзо-
ге́нный к. екзоге́нний криста́л; энантио-
мо́рфный к. енантіомо́рфний криста́л 

криста́лл-вкра́пленник криста́л-
укра́пленик, криста́ла-укра́пленика 

криста́лл-гость криста́л-гість, криста́ла-
го́стя 

кристаллиза́тор кристаліза́тор, -ра 
кристаллизацио́нно-гравитацио́нный 

кристалізаці́йно-гравітаці́йний; к.-г-ная 
дифференциа́ция кристалізаці́йно-
гравітаці́йна диференціа́ція 

кристаллизацио́нно-диффузио́нный 
кристалізаці́йно-дифузі́йний; к.-д-ная 
дифференциа́ция кристалізаці́йно-
дифузі́йна диференціа́ція 

кристаллизацио́нный кристалізаці́йний; 
к-ная вода́ кристалізаці́йна вода́; к-ная 
дифференциа́ция кристалізаці́йна дифе-
ренціа́ція; к-ная сланцева́тость кристалі-
заці́йна сланцюва́тість; к-ная структу́ра 
кристалізаці́йна структу́ра; к-ная тео́рия 
кристалізаці́йна тео́рія; к-ное давле́ние 
кристалізаці́йний тиск; к. клива́ж криста-

лізаці́йний кліва́ж; к. ряд Ба́рта кристалі-
заці́йний ряд Ба́рта; к. ряд Боуэ́на криста-
лізаці́йний ряд Боуе́на 

кристаллиза́ция кристаліза́ція, -ції; 
второстепе́нная к. другоря́дна кристалі-
за́ція; дро́бная к. дрібна́ (роздріб́нена) 
кристаліза́ція; котекти́ческая к. котек-
ти́чна кристаліза́ція; к. соле́й кристаліза́ція 
со́лей; мимети́ческая к. мімети́чна криста-
ліза́ція; перви́чная к. перви́нна кристалі-
за́ція; после́довательная к. послідо́вна кри-
сталіза́ція; принуди́тельная к. примусо́ва 
кристаліза́ція; ритми́ческая к. ритмі́чна 
кристаліза́ція; сло́жная к. складна́ кристалі-
за́ція; собира́тельная к. збі́рна кристалі-
за́ція; фракциони́рованная к. фракціо-
но́вана кристаліза́ція; эвтекти́ческая к. 
евтекти́чна кристаліза́ція 

кристаллизи́рованный кристалі-
зо́ваний; к. псиломела́н кристалізо́ваний 
псиломела́н 

кристаллизи́ровать[ся] кристалізу-
ва́ти[ся], -зу́є[ться] 

криста́ллик криста́лик, -ка; микроско-
пи́ческий к. мікроскопі́чний криста́лик 

кристалли́т кристалі́т, -ту 
кристалли́товый кристалі́товий 
кристалли́чески-зерни́стый криста-

лі́чно-зерни́стий; к.-з-тая структу́ра кри-
сталі́чно-зерни́ста структу́ра; к.-з. цеме́нт 
кристалі́чно-зерни́стий цеме́нт 

кристалли́ческий кристалі́чний; 
дре́внее к-кое ядро́ старода́внє криста-
лі́чне ядро́; к-кая гли́на кристалі́чна 
гли́на; к-кая грануля́ция кристалі́чна 
грануля́ція; к-кая желе́зная руда́ криста-
лі́чна залі́зна руда́; к-кая поро́да криста-
лі́чна поро́да; к-кая решётка кристалі́чні 
ґра́ти; к-кая систе́ма кристалі́чна сис-
те́ма; к-кая со́да кристалі́чна со́да;  
к-кая тексту́ра кристалі́чна тексту́ра;  
к-кая фо́рма кристалі́чна фо́рма; к-кие 
антискеле́ты кристалі́чні антискеле́ти; к-кие 
квасцы́ кристалі́чний галу́н; к. агрега́т 
кристалі́чний агрега́т; к. гемати́т криста-
лі́чний гемати́т; к. гипс кристалі́чний гіпс; 
к. графи́т кристалі́чний графі́т; к. извест-
ня́к кристалі́чний вапня́к; к. кремнезём 
кристалі́чний кремнезе́м; к. лёд криста-
лі́чний лід; к. масси́в кристалі́чний маси́в; 
к. метаморфи́зм кристалі́чний метамор-
фі́зм; к. сла́нец кристалі́чний сла́нець; 
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к. стебелёк кристалі́чна стебли́нка (крис-
талі́чне стебе́льце, кристалі́чний сте́блик); 
к. туф кристалі́чний туф; к. фунда́мент 
кристалі́чний фунда́мент; к. щит криста-
лі́чний щит; к-кое включе́ние криста-
лі́чне вклю́чення; к-кое образова́ние кри-
сталі́чне утво́рення; к-кое состоя́ние кри-
сталі́чний стан; к-кое фракциони́рование 
кристалі́чне фракціонува́ння; кру́пная  
к-кая соль кру́пна кристалі́чна сіль; пер-
ви́чное к-кое образова́ние пе́рві́сне крис-
талі́чне утво́рення 

кристалли́чность кристалі́чність, -ності, 
т. -ністю 

кристаллобласте́з кристалобласте́з, -зу 
кристаллобла́стовый кристалобла́сто-

вий; к-вая структу́ра кристалобла́стова 
структу́ра 

кристаллови́дный кристалоподі́бний 
кристаллогене́зис кристалогене́зис, -су 
кристаллогидра́т кристалогідра́т, -ту 
кристалло́граф кристало́граф, -фа 
кристаллографи́ческий кристалогра-

фі́чний; координа́тные к-кие о́си коорди-
на́тні кристалографі́чні о́сі; к-кая ось крис-
талографі́чна вісь; к-кая систе́ма кристало-
графі́чна систе́ма; к-кая структу́ра криста-
лографі́чна структу́ра; к-кое направле́ние 
кристалографі́чний на́прям; к-кое про-
стра́нство кристалографі́чний про́стір 

кристаллогра́фия кристалогра́фія, -фії 
кристалло́ид кристало́їд, -ду 
кристаллокласти́ческий кристалоклас-

ти́чний; к-кая структу́ра кристалоклас-
ти́чна структу́ра; к. туф кристалоклас-
ти́чний туф 

кристаллоли́т кристалолі́т, -ту 
кристаллометри́ческий кристаломет-

ри́чний 
кристаллообразова́ние кристалоутво́рення, 

(неоконч. д. – ещё) кристалоутво́рювання, 
кристалотво́рення 

кристаллоо́птика кристалоо́птика, -ки, 
д. и п. -тиці 

кристаллоопти́ческий кристалоопти́чний; 
к. ана́лиз кристалоопти́чний ана́ліз 

кристаллопласти́ческий кристалоплас-
ти́чний; к-кая структу́ра кристалопла-
сти́чна структу́ра 

кристаллосфе́ра кристалосфе́ра, -ри 
кристаллоту́ф кристалоту́ф, -фу 

кристаллофи́зика кристалофі́зика, -ки, 
д. и п. -зиці 

кристаллофилли́товый кристалофілі́товий 
кристаллохими́ческий кристалохіміч́-

ний; к-кая фо́рмула кристалохіміч́на 
фо́рмула; к. ана́лиз кристалохімі́чний 
ана́ліз; к. при́нцип Гольдшми́дта криста-
лохімі́чний при́нцип Гольдшмі́дта 

кристаллохи́мия кристалохі́мія, -мії 
криста́лл-фанто́м криста́л-фанто́м, кри-

ста́ла-фанто́ма 
криста́лл-хозя́ин криста́л-госпо́дар, 

криста́ла-госпо́даря 
криста́ллы-двойники́ мн. криста́ли-

двійники́, криста́лів-двійникі́в 
кристенсени́т кристенсені́т, -ту 
кристиани́т кристіані́т, -ту 
кристи́т кристи́т, -ту 
кристмори́т кристмори́т, -ту 
кристобали́т кристобалі́т, -ту 
кристоло́н кристоло́н, -ну 
кристофи́т кристофі́т, -ту 
кристули́т кристулі́т, -ту 
крите́рий крите́рій, -рію; к. непре-

ры́вности ря́да переходны́х форм кри-
те́рій безпере́рвності ря́ду перехідни́х 
форм; к. положе́ния крите́рій поло́ження; 
к. специа́льного ка́чества крите́рій спе-
ціа́льної я́кості; поиско́вый к. пошуко́вий 
(розшуко́вий, розві́дувальний) крите́рій 

крити́ческий крити́чний; к-кая гра-
ни́ца крити́чна грани́ця (межа́); к-кая 
деформа́ция крити́чна деформа́ція; к-кая 
ма́сса крити́чна ма́са; к-кая нагру́зка 
крити́чне наванта́ження; к-кая си́ла кри-
ти́чна си́ла; к-кая ско́рость крити́чна 
шви́дкість; к-кая температу́ра крити́чна 
температу́ра; к-кая то́чка изверже́ния 
крити́чна то́чка ви́верження; к-кая часто-
та́ крити́чна частота́; к. диа́метр кри-
ти́чний діа́метр; к. у́гол крити́чний кут;  
к-кое давле́ние крити́чний тиск; к-кое 
затуха́ние крити́чне загаса́ння (згаса́ння, 
затуха́ння); к-кое значе́ние крити́чне 
зна́чення; к-кое расстоя́ние крити́чна 
ві́дстань (ві́ддаль); к-кое состоя́ние кри-
ти́чний стан; к. удлине́ние крити́чне 
здо́вження (подо́вження, ви́довження) 

криче́вский криче́вський; к-кая сви́та 
криче́вська сві́та 

кричтони́т кричтоні́т, -ту 
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крова́вый крива́вий; к-вая я́шма кри-
ва́ва я́шма; к. ка́мень крива́вий ка́мінь 

кро́вельный (о сланце и т. п.) покрі-
ве́льний; к-ная плита́ покріве́льна плита́; 
к. градие́нт-зонд покріве́льний градіє́нт-
зонд; к. сла́нец покріве́льний сла́нець 

кро́вля покрі́вля, -лі, т. -лею, р. мн. -вель; 
вися́чая к. вися́ча покрі́вля; гли́нистая к. 
гли́ниста (гли́няста) покрі́вля; кре́пкая к. 
міцна́ покрі́вля; к. батоли́та покрі́вля ба-
толі́ту; к. водоно́сного сло́я покрі́вля во-
доно́сного ша́ру; к. жи́лы покрі́вля жи́ли; 
к. лову́шки покрі́вля па́стки; к. пласта́ 
покрі́вля пласта́ (ша́ру); ло́жная к. не-
спра́вжня покрі́вля (псевдопокрі́вля); не-
закреплённая к. незакрі́плена покрі́вля; 
непосре́дственная к. безпосере́дня по-
крі́вля; неусто́йчивая к. нестійка́ по-
крі́вля; обруша́ющаяся к. обва́лена (об-
ва́лювальна) покрі́вля; основна́я к. основ-
на́ покрі́вля; прогиба́ющаяся к. проги́нна 
покрі́вля; свежеобнажённая к. свіжо-
ого́лена покрі́вля; сла́бая к. слабка́ по-
крі́вля; сла́нцевая к. сла́нцева покрі́вля; 
усто́йчивая к. стійка́ (ста́ла) покрі́вля; 
эроди́рованная к. еродо́вана покрі́вля 

кровяно́й кров'яни́й; жёлтая к-на́я соль 
жо́вта кров'яна́ сіль; кра́сная к-на́я соль 
черво́на кров'яна́ сіль 

крокали́т крокалі́т, -ту 
кро́ки кро́кі (нескл.) 
крокидоли́т крокідолі́т, -ту 
кроки́ровать[ся] крокіюва́ти[ся], -кію́ю, 

-кію́єш, -кію́є[ться] 
крокиро́вка крокіюва́ння 
крокоизи́т крокоїзи́т, -ту 
крокои́т крокої́т, -ту 
крокуа́з крокуа́з, -зу 
кромальти́т кромальти́т, -ту 
кроманьо́нец кроманьйо́нець, -нця 
кроманьо́нский кроманьйо́нський; 

к. челове́к кроманьйо́нська люди́на 
кро́мерский кро́мерський; к. лесно́й 

слой кро́мерський лісови́й шар  
кро́мка (берега и т. п.) кра́йка, -ки, д. и п.  

-йці, р. мн. -йок, окра́йка, -ки, д. и п. -йці, 
р. мн. -йок; к. завитка́ ра́ковины кра́йка 
(окра́йка) завитка́ черепа́шки (му́шлі, 
ско́йки); к. льда кра́йка (окра́йка) льо́ду; 
о́страя к. го́стра кра́йка (окра́йка); 
ото́гнутая к. віді́гнута кра́йка (окра́йка) 

кро́н кро́н, -ну 

кронбло́к кронбло́к, -ка 
кронште́йн кронште́йн, -на 
кронстедти́т кронстедти́т, -ту 
кро́сненский кро́сненський; к-кая 

се́рия кро́сненська се́рія 
кроспло́т кроспло́т, -та 
кро́ссинг кро́синг, -га; возду́шный к. 

пові́тря́ний кро́синг 
кросси́т кроси́т, -ту 
кросс-корреля́ция крос-кореля́ція, -ції 
крото́вина крото́вина, -ни 
крофеси́ма крофеси́ма, -ми 
кроша́щийся криши́льний; к-щаяся по-

ро́да криши́льна поро́да 
кро́ющий (о пласте) покривни́й; к-щая 

пласти́нка покривна́ пласти́нка; к-щая 
табли́чка покривна́ табли́чка; к. лист 
покривни́й лист; к. пласт покривни́й 
пласт (покривни́й шар) 

круг ко́ло, -ла, р. мн. кіл; вне́шний к. 
зо́внішнє ко́ло; зона́льный к. зона́льне 
ко́ло; к. тычи́нок ко́ло тичи́нок; по-
ля́рный к. поля́рне ко́ло; поясно́й к. по-
ясне́ ко́ло; тропи́ческий к. тропі́чне ко́ло; 
экваториа́льный к. екваторіа́льне ко́ло 

круги́т кругі́т, -ту 
кругло́вский круглі́вський; к. горизо́нт 

круглі́вський горизо́нт 
круглозу́бчатый круглозубча́стий; к. край 

круглозубча́стий край 
круглоли́стный круглоли́стий; к. па́по-

ротник круглоли́ста па́пороть 
круглоро́тый круглоро́тий; к-тая 

мша́нка круглоро́та мохова́тка 
кру́глый кру́глий; к-лая аперту́ра 

кру́гла аперту́ра; к-лое отве́рстие кру́глий 
о́твір; к-лые че́рви кру́глі че́рви; 
к. гра́бен кру́глий гра́бен 

кругово́й 1. (относящийся к кругу, 
имеющий форму круга) кругови́й; к-ва́я 
пе́тля кругова́ петля́; к-ва́я поляриза́ция 
кругова́ поляриза́ція; к-ва́я хромато-
гра́фия кругова́ хроматогра́фія; к-ва́я 
чешуя́ кругова́ луска́; к-во́е сече́ние кру-
гови́й перері́з; к. проце́сс кругови́й про-
це́с; к. сброс кругови́й скид; 

2. (совершающийся по окружности) ко-
лови́й; к-во́е движе́ние колови́й рух 

круговоро́т кругоо́біг, -гу; атмосфе́рный к. 
атмосфе́рний кругоо́біг; к. воды́ кругоо́біг 
води́ 
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круговраща́тельный кругооберта́ль-
ний; к-ное движе́ние кругооберта́льний 
рух 

кругожа́берные сущ., мн. кругозя́брові, -вих 
кругооборо́т кругоо́біг, -гу; к. пото́ков 

кругоо́біг пото́ків 
кругообра́зный кругоподі́бний, круг-

ля́стий; к-ная да́йка кругоподі́бна да́йка 
кружевно́й мере́живний; к. ага́т мере́-

живний ага́т; к. лист мере́живний лист; 
к. шлак мере́живний шлак 

кру́жево мере́живо; к. ареа́ла мере́живо 
ареа́лу 

кружо́к кружо́к, -жка́; ра́дужный к. 
ра́йдужний кружо́к 

крукеси́т крукеси́т, -ту 
крупи́тчатый крупни́стий, крупкува́тий, 

крупча́стий, крупки́й; к-тая структу́ра 
крупни́ста (крупкува́та, крупча́ста, крупка́) 
структу́ра 

крупкаи́т крупкаї́т, -ту 
крупноволокни́стый крупноволок-

ни́стий, крупноволокнува́тий; к. изло́м 
крупноволокни́стий (крупноволокну-
ва́тий) злам (злом) 

крупнозерни́стый грубозерни́стий, круп-
нозерни́стий; к-тая гранито́идная тексту́ра 
крупнозерни́ста граніто́їдна тексту́ра; к-тая 
структу́ра крупнозерни́ста структу́ра; к-тое 
зо́лото крупнозерни́сте зо́лото; к. мра́мор 
крупнозерни́стий ма́рмур; к. цеме́нт круп-
нозерни́стий цеме́нт 

крупнокле́точный великокліти́нковий 
крупнокомкова́тый крупногрудкува́тий; 

к-тая по́чва крупногрудкува́тий ґрунт 
крупнокристалли́ческий крупнокрис-

талі́чний, великокристалі́чний; к-кая 
структу́ра крупнокристалі́чна (велико-
кристалі́чна) структу́ра 

крупномасшта́бный великомасшта́бний; 
к-ная ка́рта великомасшта́бна ка́рта (ма́па); 
к-ная разве́дка великомасшта́бна ро́звідка; 
к-ная съёмка великомасшта́бне зніма́ння 
(великомасшта́бна зйо́мка) 

крупнообло́мочный великоула́мковий, 
крупноула́мковий; к. у́голь велико-
ула́мкове (крупноула́мкове) ву́гі́лля 

крупнопо́ристый великопо́ристий 
крупнопорфи́ровый великопорфір́овий, 

крупнопорфір́овий; к-вая тексту́ра круп-
нопорфі́рова тексту́ра 

крупнопризмати́ческий великопризма-
ти́чний; к-кая отде́льность великоприз-
мати́чна окре́мість 

крупнопункти́рный великопункти́рний; 
к-ная ли́ния великопункти́рна лі́нія 

крупносе́тчатый великосітча́стий, вели-
косітча́тий; к-тая структу́ра великосіт-
ча́ста (великосітча́та) структу́ра 

крупносланцева́тый великосланцю-
ва́тий, крупносланцюва́тий; к-тая струк-
ту́ра крупносланцюва́та структу́ра 

крупносла́нцевый крупносла́нцевий;  
к-вая пласти́нчатая тексту́ра крупно-
сла́нцева пласти́нчаста тексту́ра 

кру́пность кру́пність, -ності, т. -ністю; 
гидравли́ческая к. гідравлі́чна кру́пність 

крупнояче́истый великокомір́частий, 
крупнокомі́рчастий 

кру́пный вели́кий, (о частицах материа-
ла, песчинках) кру́пний; к-ная га́лька ве-
ли́ка (кру́пна) га́лька (рінь); к-ная крис-
талли́ческая соль кру́пна кристалі́чна сіль; 
к-ная по́ристость кру́пна по́ристість; к-ная 
фра́кция кру́пна фра́кція; к-ное вкрап-
ле́ние вели́ке (кру́пне) вкра́плення; к-ные 
нано́сы вели́кі (кру́пні) нано́си; к. вкра́п-
ленник вели́кий (кру́пний) вкра́пленик; 
к. выброс вели́кий (кру́пний) ви́кид; 
к. га́лечник кру́пний га́лечник; к. гра́вий 
кру́пний гра́вій; к. детри́тус кру́пний дет-
ри́тус; к. надви́г вели́кий на́сув; к. обло́мок 
вели́кий ула́мок; к. песо́к кру́пний пісо́к 

кру́ра кру́ра, -ри; замо́чные к-ры зам-
ко́ві кру́ри 

крура́лий крура́лій, -лію 
крура́лиум крура́ліум; ло́жный к. не-

спра́вжній крура́ліум 
крура́льный крура́льний; к-ная око-

не́чность крура́льна кінці́вка; к-ная плас-
ти́на крура́льна пласти́на; к-ная свя́зка 
крура́льна зв'я́зка; к-ная то́чка крура́льна 
то́чка; к-ная я́мка крура́льна я́мка; к-ное 
основа́ние крура́льна осно́ва; к. жёлоб 
крура́льний жо́лоб; к. отро́сток кру-
ра́льний відро́сток 

крустификацио́нный крустифікаці́й-
ний; к-ная поло́счатость крустифікаці́йна 
смуга́стість (смужкува́тість); к-ная струк-
ту́ра крустифікаці́йна структу́ра; 
к. цеме́нт крустифікаці́йний цеме́нт 

крустифика́ция крустифіка́ція, -ції 
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крустифици́рованный крустифіко́ваний; 
к. криста́лл крустифіко́ваний криста́л 

крутизна́ кру́тість, -тості, т. -тістю, 
стрі́мкість, -кості, т. -кістю; к. часто́тной 
характери́стики усили́теля кру́тість час-
то́тної характери́стики підси́лювача 

крути́льный крути́льний; 
двурыча́жные к-ные весы́ двова́жільна 
крути́льна вага́; к-ная систе́ма крути́льна 
систе́ма; к-ные весы́ Э́тваша крути́льна 
вага́ Е́тваша; к. варио́метр крути́льний 
варіо́метр; к. гравиме́тр крути́льний гра-
віме́тр; к. магнито́метр крути́льний маг-
ніто́метр; к. подве́с крути́льний підві́с; 
к. сейсмо́граф крути́льний сейсмо́граф 

крутобо́кий крутобо́кий; к-кая доли́на 
крутобо́ка доли́на 

крутови́т крутові́т, -ту 
круто́й крути́й, стрімки́й, стрімча́стий; 

к-та́я скла́дка крута́ (стрімка́, стрімча́ста) 
скла́дка; к-то́е паде́ние круте́ (стрімке́, 
стрімча́сте) паді́ння; к. морско́й бе́рег 
крути́й (стрімки́й) морськи́й бе́рег; к. над-
ви́г крути́й (стрімки́й, стрімча́стий) на́сув; 
к. о́ползень крути́й (стрімки́й, стрім-
ча́стий) зсув; к. сдвиг крути́й (стрімки́й, 
стрімча́стий) зсув; к. склон крути́й (стрім-
ки́й, стрімча́стий) схил; к. укло́н крути́й 
(стрімки́й, стрімча́стий) укло́н (схил) 

крутопа́дающий крутоспадни́й, стрім-
коспадни́й; к-щая жи́ла крутоспадна́ 
(стрімкоспадна́) жи́ла; к-щая труба́ кру-
тоспадна́ (стрімкоспадна) труба́; к-щее 
месторожде́ние крутоспадне́ (стрімкоспад-
не́) родо́вище; к. пласт крутоспадни́й 
(стрімкоспадни́й) пласт (крутоспадни́й 
[стрімкоспадни́й] шар; к. ру́дный столб 
крутоспадни́й (стрімкоспадни́й) ру́дний 
стовп; к. сброс крутоспадни́й (стрімко-
спадни́й) скид; к. слой крутоспадни́й 
(стрімкоспадни́й) шар 

крутоскла́дчатый крутоскладча́стий, 
стрімко-складча́стий 

крутоскло́нный крутосхи́лий, стрім-
косхи́лий; к. ледни́к крутосхи́лий (стрім-
косхи́лий) льодови́к 

крывчи́цкий кривчи́цький; к-кие слои́ 
кривчи́цькі шари́  

крыжановски́т крижановські́т, -ту 
крыла́тка крила́тка, -ки, д. и п. -тці, 

р. мн. -ток 

крыла́тый крила́тий; к-тая коса́ кри-
ла́та коса́; к-тая ра́ковина крила́та чере-
па́шка (му́шля, ско́йка); к-тая спо́ра кри-
ла́та спо́ра; к-тые отро́стки крила́ті від-
ро́стки 

крыло́ крило́, -ла́, мн. кри́ла, крил; 
ве́рхнее к. ве́рхнє крило́; вися́чее к. ви-
ся́че крило́; вы́жатое к. ви́тиснене 
(ви́тиснуте) крило́; вы́тянутое к. 
ви́довжене крило́; ка́мерные к-лья 
ка́мерні кри́ла; к. антиклина́ли крило́ 
антикліна́лі; к. капюшо́на крило́ капю-
шо́на; к. ку́пола крило́ ба́ні (ку́пола); 
к. разо́рванной флексу́ры крило́ ро-
зі́рваної флексу́ри; к. сбро́са крило́ ски́ду; 
к. сво́да крило́ склепі́ння; к. седлови́ны 
крило́ сідлови́ни; к. синклина́ли крило́ 
синкліна́лі; к. скла́дки крило́ скла́дки;  
к. с наиме́ньшим паде́нием крило́ з най-
ме́ншим паді́нням; к. спонди́лиума крило́ 
спонди́ліуму; к. флексу́ры крило́ флек-
су́ри; к. ша́хтного по́ля крило́ ша́хтного 
по́ля; к-лья гипосто́мы кри́ла гіпосто́ми; 
к-лья жилкова́ния кри́ла жилкува́ння; 
лежа́чее к. лежа́че крило́; му́льдовое к. 
му́льдове крило́; ни́жнее к. ни́жнє крило́; 
норма́льное к. норма́льне крило́; обра́т-
ное к. зворо́тне крило́; опроки́нутое к. 
переки́нуте (переве́рнуте, переве́рнене) 
крило́; опу́щенное к. опу́щене крило́; пе-
ревёрнутое к. переве́рнуте крило́; пере-
мя́тое к. перем'я́те крило́; подвёрнутое к. 
підго́рнуте (підго́рнене, підве́рнуте) кри-
ло́; поднадвижно́е к. піднасувне́ крило́; 
по́днятое к. підня́те крило́; поло́гое к. 
поло́ге крило́; рогообра́зные к-лья рого-
поді́бні кри́ла; сбро́шенное к. ски́нуте 
крило́; свиса́ющее к. звиса́юче (зви́сле, 
обви́сле, нави́сле) крило́; сво́довое к. 
склепі́нне крило́; септа́льное к. септа́льне 
крило́; смыка́ющее к. змика́юче (зми-
ка́льне, змичне́) крило́; соедини́тельное к. 
сполу́чне (з'є́днувальне) крило́; сплю́щен-
ное к. сплю́щене крило́; сре́днее к. сере́днє 
крило́; утонённое к. сто́ншене (по-
то́ншене) крило́ 

крылови́дный крилоподі́бний; к-ная 
пласти́на крилоподі́бна пласти́на; к-ная 
фо́рма крилоподі́бна фо́рма; к. вы́рост 
крилоподі́бний ви́ріст; к. вы́ступ крило-
поді́бний ви́ступ 

крылово́й крилови́й; к. глазо́к крилове́ 
ві́чко (о́чко) 
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крылоклинови́дный крилоклиноподі́бний; 
к. кана́л крилоклиноподі́бний кана́л 

крылоно́гие сущ., мн. крилоно́гі, -гих 
крылопа́нцирные сущ., мн. крило-

па́нцирні, -них 
крылоу́хие сущ., мн. крилову́хі, -хих 
кры́лышко кри́льце́, -ця и -ця́, т. -цем и 

-це́м 
кры́мский кри́мський; к. я́рус кри́мський 

я́рус 
кры́ша покрі́вля, -лі, т. -лею, (строения 

– ещё) дах, -ху, (покрытие) покриття́; 
к. пласта́ покрі́вля пласта́ (ша́ру); 
к. че́репа покриття́ че́репа 

крышеобра́зный дахоподі́бний 
кры́шечка кри́шечка, -ки, д. и п. -чці, 

мн. -чки, -чо́к; имбрика́тная к. імбри-
ка́тна кри́шечка; туррикуло́идная к. ту-
рикуло́їдна кри́шечка 

кры́шка кри́шка, -ки, д. и п. -щці, мн.  
-шки́, -шо́к; глазна́я к. о́чна кри́шка; 
жа́берная к. зя́брова кри́шка; к. ча́шечки 
кри́шка ча́шечки; черепна́я к. черепна́ 
кри́шка 

крюк гак, -ка, крюк, -ка́; вертлю́жный к. 
вертлю́жний гак (крюк); жело́ночный к. 
жоло́нковий гак (крюк); к. спу́ска гак (крюк) 
спу́ску; лови́льный к. лови́льний гак 
(крюк); соедини́тельный к. сполу́чний 
(з'є́днувальний) гак (крюк); хвата́тельные 
крю́чья хапа́льні гаки́ 

крючкова́тый гачкува́тий, крючку-
ва́тий; к. изло́м гачкува́тий злам (злом) 

крючкообра́зный гачкоподі́бний, крюч-
коподі́бний; к-ная доли́на гачкоподі́бна 
доли́на; к. брахи́диум гачкоподі́бний 
(крючкоподі́бний) брахі́діум 

крючо́к гачо́к, -чка́, крючо́к, -чка́; руч-
но́й к. ручни́й гачо́к (крючо́к); хи-
ти́новый (хити́нный) к. хіти́новий 
(хіти́нний) гачо́к (крючо́к) 

крючо́чек гаче́чок; хити́новые (хи-
ти́нные) к-чки хіти́нові (хіти́нні) гаче́чки 

кряж кряж, -жа́, т. -же́м, па́смо, -ма; бе-
регово́й к. берегови́й кряж (берегове́ 
па́смо); го́рный к. гірськи́й кряж (гірське́ 
па́смо); грани́тный к. грані́тний кряж 
(грані́тне па́смо); Доне́цкий к. Доне́цький 
кряж (Доне́цьке па́смо); погребённый к. 
похо́ваний кряж (похо́ване па́смо) 

ксалостоки́т ксалостокі́т, -ту 
ксантарсени́т ксантарсені́т, -ту 

ксантиози́т ксантіози́т, -ту 
ксантокони́т ксантоконі́т, -ту 
ксантоксени́т ксантоксені́т, -ту 
ксантосидери́т ксантосидери́т, -ту 
ксантофи́лл ксантофі́л, -лу 
ксантофилли́т ксантофілі́т, -ту 
ксантохрои́т ксантохрої́т, -ту 
ксенартра́льный ксенартра́льний 
ксени́диум ксені́діум, -му 
ксенобла́ст ксенобла́ст, -ту 
ксенобласти́ческий ксенобласти́чний 
ксенога́мия ксенога́мія, -мії 
ксеногени́т ксеногені́т, -ту 
ксеноге́нный ксеноге́нний; к-ная гли́на 

ксеноге́нна гли́на; к-ное включе́ние ксе-
ноге́нне вклю́чення 

ксеногибриди́зм ксеногібриди́зм, -му 
ксенокри́ст ксенокри́ст, -ту 
ксенокриста́лл ксенокриста́л, -ла 
ксеноли́т ксенолі́т, -ту; к. кро́вли ксе-

нолі́т покрі́влі; ро́дственный к. спо-
рі́днений ксенолі́т; экзоге́нный к. екзо-
ге́нний ксенолі́т 

ксеномо́рфный ксеномо́рфний; к-ная 
структу́ра ксеномо́рфна структу́ра; 
к. криста́лл ксеномо́рфний криста́л; 
к. минера́л ксеномо́рфний мінера́л 

ксено́н ксено́н, -ну 
ксено́н-ура́новый ксено́н-ура́новий;  

к.-у. ме́тод ксено́н-ура́новий ме́тод 
ксенотерма́льный ксенотерма́льний;  

к-ная зо́на ксенотерма́льна зо́на; к-ное 
месторожде́ние ксенотерма́льне родо́вище 

ксеноти́м ксеноти́м, -му 
ксероли́т ксеролі́т, -ту 
ксероморфи́зм ксероморфі́зм, -му 
ксеромо́рфность ксеромо́рфність, -ності, 

т. -ністю 
ксеротерми́ческий ксеротермі́чний;  

к. пери́од ксеротермі́чний пері́од 
ксерофи́л ксерофі́л, -ла 
ксерофи́льный ксерофі́льний; к. лес 

ксерофі́льний ліс; к. органи́зм ксеро-
фі́льний органі́зм 

ксерофи́т ксерофі́т, -та 
ксерофи́тный ксерофі́тний 
ксерофреатофи́т ксерофреатофі́т, -та 
ксиланти́т ксиланти́т, -ту 
ксилвитре́н ксилвітре́н, -ну 
ксиле́ма ксиле́ма, -ми; втори́чная к. 

втори́нна ксиле́ма; перви́чная к. перви́нна 
ксиле́ма 
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ксиле́н ксиле́н, -ну 
ксилениза́ция ксиленіза́ція, -ції 
ксиленизи́рованный ксиленізо́ваний 
ксилени́т ксилені́т, -ту 
ксиле́новый ксиле́новий; к. у́голь кси-

ле́нове ву́гі́лля 
ксиленофюзе́н ксиленофюзе́н, -ну 
ксили́т ксилі́т, -ту 
ксилобио́нт ксилобіо́нт, -та 
ксиловитре́н ксиловітре́н, -ну 
ксиловитре́но-витре́новый ксиловіт-

ре́но-вітре́новий; к.-в. у́голь ксиловіт-
ре́но-вітре́нове ву́гі́лля 

ксиловитре́новый ксиловітре́новий 
ксиловитренофюзе́н ксиловітренофю-

зе́н, -на 
ксилокрипти́т ксилокрипти́т, -ту 
ксило́л ксило́л, -лу 
ксилоретини́т ксилоретині́т, -ту 
ксилоти́л ксилоти́л, -лу 
ксилотоми́я ксилотомі́я, -мі́ї 
ксилохло́р ксилохло́р, -ру 
ксимо́глифы мн. ксимо́гліфи, -фів 
ксингцхонти́т ксингцхонти́т, -ту 
ксонотли́т ксонотлі́т, -ту 
ктенаси́т ктенаси́т, -ту 
ктени́дий ктені́дій, -дію 
ктенодо́нтный ктенодо́нтний; к. замо́к 

ктенодо́нтний замо́к 
ктено́лиум ктено́ліум, -му 
ктетоло́гия ктетоло́гія, -гії 
ктипеи́т ктипеї́т, -ту 
куб куб, -ба; пирамида́льный к. пірамі-

да́льний куб 
кубани́т кубані́т, -ту 
кубареви́дный дзиґоподі́бний; к. ко-

ра́лл дзиґоподі́бний кора́л 
кубита́льный кубіта́льний; к-ная жи́лка 

кубіта́льна жи́лка 
ку́битус ку́бітус, -су 
кубици́т кубіци́т, -ту 
куби́ческий кубі́чний; к-кая сингони́я 

кубі́чна сингоні́я; к-кая спа́йность ку-
бі́чна спа́йність; к-кая упако́вка кубі́чна 
упако́вка; к. ко́рень кубі́чний ко́рінь; 
к. метр кубі́чний метр; к. тетра́эдр кубі́чний 
тетра́едр; к. у́голь кубі́чне ву́гі́лля; к. халь-
кози́н кубі́чний халькози́н; к. цеоли́т  
кубі́чний цеолі́т; к. шпат кубі́чний шпат 

ку́бковый ку́бковий; к. кора́лл 
ку́бковий кора́л 

кубосилика́т кубосиліка́т, -ту 

кубосилици́т кубосиліци́т, -ту 
кубы́шка гле́чики, -ків; морска́я к. мор-

ські́ гле́чики 
куве́нский куве́нський; к. я́рус куве́н-

ський я́рус 
кувши́нковые сущ., мн. лататтє́ві, -вих 
кудея́ровский кудея́рівський; к-кие 

слои́ кудея́рівські шари́  
кудря́вый кучеря́вий; к-вая скала́ куче-

ря́ва ске́ля 
куе́ста куе́ста, -ти 
кузелги́т кузелгі́т, -ту 
кузели́т кузелі́т, -ту 
кузерони́т кузероні́т, -ту 
кузини́т кузині́т, -ту 
кузи́нский кузи́нський; к-кая сви́та ку-

зи́нська сві́та 
кузне́цкий кузне́цький; к-кая сви́та 

кузне́цька сві́та 
кузне́чный кова́льський; к. у́голь ко-

ва́льське ву́гі́лля 
кукали́т кукалі́т, -ту 
кукеи́т кукеї́т, -ту 
кукерси́т кукерси́т, -ту 
ку́керский ку́керський; к-кие слои́ 

ку́керські шари́; к. сла́нец ку́керський 
сла́нець 

куколкообра́зный лялькоподі́бний;  
к-ная ра́ковина лялькоподі́бна черепа́шка 
(му́шля, ско́йка) 

кулаи́т кулаї́т, -ту 
кулакове́цкий кулакове́цький; к. под-

горизо́нт кулакове́цький підгоризо́нт 
кулани́т кулані́т, -ту 
кулгарди́т кулгарди́т, -ту 
кулзони́т кулзоні́т, -ту 
кулибини́т кулібіні́т, -ту 
кули́са кулі́са, -си 
кулисообра́зный кулісоподі́бний; к-ная 

коса́ кулісоподі́бна коса́; к-ная скла́дка 
кулісоподі́бна скла́дка; к-ное расположе́ние 
кулісоподі́бне розташува́ння (розмі́щення); 
к-ное сбросообразова́ние кулісоподі́бне 
скидоутво́рення; к-ное строе́ние кулісопо-
ді́бна будо́ва 

куличко́вский куличкі́вський; к-кая 
сви́та куличкі́вська сві́та 

кулишо́вский куліші́вський; к-кие слои́ 
куліші́вські шари́  

куллаи́т кулаї́т, -ту 
куллерудни́т кулерудні́т, -ту 
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кулогравиметри́ческий кулогравімет-
ри́чний; к-кое определе́ние кулогравімет-
ри́чне ви́значення 

кулономе́трия кулономе́трія, -рії 
култу́к култу́к, -ка 
кульм кульм, -му 
кульмина́ция кульміна́ція, -ції; биоло-

ги́ческая к. біологі́чна кульміна́ція 
кульмини́ровать[ся] кульмінува́ти[ся],  

-ну́є[ться] 
кульмофи́р кульмофі́р, -ра 
кульсони́т кульсоні́т, -ту 
культива́тор культива́тор; шта́нговый к. 

шта́нговий культива́тор 
культива́ция культива́ція, -ції 
культиви́рование культивува́ння 
культиви́ровать[ся] культивува́ти[ся],  

-ву́ю, -ву́єш, - ву́є[ться] 
культу́ра культу́ра, -ри; аббеви́льская к. 

аббеві́льська культу́ра; ази́льская к. 
ази́льська культу́ра; аргилли́товая к. 
аргілі́това культу́ра; аше́льская к. 
аше́льська культу́ра; кохи́зская к. ко-
хі́зька культу́ра; к. кьёккенмёддингов 
культу́ра к'єкенме́дингів; к. ле́звий куль-
ту́ра лез; к. неоли́та культу́ра неолі́ту; 
к. отще́па культу́ра відще́пу; к. пласти́н 
культу́ра пласти́н; к. са́нго культу́ра 
са́нго; к. фо́лсом культу́ра фо́лсом; 
к. юма́н культу́ра юма́н; мадле́нская к. 
мадле́нська культу́ра; мустье́рская к. 
мустьє́рська культу́ра; оринья́кская к. 
оринья́кська культу́ра; ри́мско-
брита́нская к. ри́мсько-брита́нська куль-
ту́ра; родези́йская к. родезій́ська куль-
ту́ра; солютре́йская к. солютре́йська 
культу́ра; тарденуа́зская к. тарденуа́зька 
культу́ра; фользу́мская к. фользу́мська 
культу́ра; чи́стая к. чи́ста культу́ра; 
ше́лльская к. ше́льська культу́ра; 
я́мочно-гребе́нчатая к. я́мково-гребі́нчас-
та (я́мково-гребі́нчата) культу́ра 

кумберланди́т кумберланди́т, -ту 
кумбраи́т кумбраї́т, -ту 
куменгеи́т куменгеї́т, -ту 
куменги́т куменгі́т, -ту 
куммингтони́т кумінгтоні́т, -ту 
куммингтони́товый кумінгтоні́товий; 

к. амфиболи́т кумінгтоні́товий амфіболі́т 
ку́мовский ку́мівський; к-кая сви́та 

ку́мівська сві́та 
кумо́л кумо́л, -лу 

кумри́т кумри́т, -ту 
кумуларсфероли́т кумуларсферолі́т, -ту 
кумула́т кумула́т, -ту 
кумули́т кумулі́т, -ту 
кумуловулка́н кумуловулка́н, -на 
кумулопорфи́ровый кумулопорфір́овий 
кумулофи́ровый кумулофі́ровий; к-вая 

тексту́ра кумулофі́рова тексту́ра 
ку́мулус ку́мулус, -су 
кумуляти́вный кумуляти́вний; к-ная 

крива́я кумуляти́вна крива́; к-ная 
табли́ца кумуляти́вна табли́ця; к-ная  
торпе́да осево́го де́йствия кумуляти́вна 
торпе́да осьово́ї ді́ї; к-ное включе́ние 
кумуляти́вне вклю́чення; к-ное воз-
де́йствие кумуляти́вний вплив (кумуля-
ти́вна ді́я); к-ное де́йствие кумуляти́вна 
ді́я; к-ное месторожде́ние кумуляти́вне 
родо́вище; к-ные отложе́ния кумуляти́вні 
ві́дклади; к. заря́д кумуляти́вний заря́д; 
к. перфора́тор кумуляти́вний перфора́тор; 
к. эффе́кт кумуляти́вний ефе́кт 

кумуля́ция кумуля́ція, -ції 
кунгу́р кунгу́р, -ру 
кунгу́рский кунгу́рський; к. век кун-

гу́рський вік; к. я́рус кунгу́рський я́рус 
кундаи́т кундаї́т, -ту 
куни́с-диаба́з куні́с-діаба́з, -зу 
кунци́т кунци́т, -ту 
купелли́ровать[ся] купелюва́ти[ся], -лю́ю, 

-лю́єш, -лю́є[ться] 
купелля́ция купеля́ція, -ції 
купери́т купери́т, -ту 
куплетски́т куплетські́т, -ту 
ку́пол (выпуклость, кровля) ба́ня, -ні, 

ку́пол, -ла; антиклина́льный к. антиклі-
на́льна ба́ня (антикліна́льний ку́пол);  
верши́нный к. верши́нна (верхова́) ба́ня 
(верши́нний [верхови́й] ку́пол); вулка-
ни́ческий к. вулкані́чна ба́ня (вулкані́чний 
ку́пол); гранитогне́йсовый к. граніто-
гне́йсова ба́ня (гранітогне́йсовий ку́пол); 
диапи́ровый к. діапі́рова ба́ня (діапі́ровий 
ку́пол); закры́тый к. закри́та ба́ня (закри́тий 
ку́пол); кра́терный к. кра́терна ба́ня 
(кра́терний ку́пол); круто́й к. крута́ ба́ня 
(крути́й ку́пол); к. депре́ссии ба́ня (ку́пол) 
депре́сії; к. изве́рженной поро́ды ба́ня 
(ку́пол) ви́верженої поро́ди; к. кро́вли 
ба́ня (ку́пол) покрі́влі; к. набуха́ния ба́ня 
(ку́пол) набряка́ння; к. протыка́ния ба́ня 
(ку́пол) протика́ння (простро́млювання); 
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к. с широ́ким сво́дом широкосклепі́нна 
ба́ня (широкосклепі́нний ку́пол); ла́вовый к. 
ла́вова ба́ня (ла́вовий ку́пол); леднико́вый к. 
льодовико́ва ба́ня (льодовико́вий ку́пол); 
ме́лкий к. дрібна́ ба́ня (дрібни́й ку́пол); 
непротыка́ющий к. непротика́юча (не-
простро́млювальна) ба́ня (непротика́ючий 
[непростро́млювальний] ку́пол); обле-
ка́емый к. ого́ртана (покри́вана) ба́ня 
(ого́ртаний [покри́ваний] ку́пол); пробко-
обра́зный к. пробкоподі́бна ба́ня (пробко-
поді́бний ку́пол); продукти́вный к. про-
дукти́вна ба́ня (продукти́вний ку́пол); 
промежу́точный к. промі́жна ба́ня (про-
мі́жний ку́пол); проткну́тый к. проткну́та 
(простро́млена) ба́ня (проткну́тий [про-
стро́млений] ку́пол); протыка́ющий к. 
протика́юча (простро́млювальна) ба́ня 
(протика́ючий [простро́млювальний] 
ку́пол); равноо́сный к. рівнові́сна (рів-
ноосьова́) ба́ня (рівнові́сний [рівноосьови́й] 
ку́пол); соляно́й к. соляна́ ба́ня (соляни́й 
ку́пол); топографи́ческий к. топографі́чна 
ба́ня (топографі́чний ку́пол); шла́ковый к. 
шла́кова ба́ня (шла́ковий ку́пол); экзо-
ге́нный к. екзоге́нна ба́ня (екзоге́нний 
ку́пол); экструзи́вный к. екструзи́вна ба́ня 
(екструзи́вний ку́пол); эндоге́нный к.  
ендоге́нна ба́ня (ендоге́нний ку́пол) 

куполови́дный, куполообра́зный бане-
поді́бний, куполоподі́бний; к-ная антик-
лина́ль банеподі́бна (куполоподі́бна) ан-
тикліна́ль; к-ная интру́зия банеподі́бна 
(куполоподі́бна) інтру́зія; к-ная ра́ковина 
банеподі́бна (куполоподі́бна) черепа́шка 
(му́шля, ско́йка); к-ная скла́дка банепо-
ді́бна (куполоподі́бна) скла́дка; к-ная 
скла́дчатость банеподі́бна (куполопо-
ді́бна) складча́стість; к-ная структу́ра 
банеподі́бна (куполоподіб́на) структу́ра;  
к-ная фо́рма банеподі́бна (куполопо-
ді́бна) фо́рма; к-ное включе́ние банепо-
ді́бне (куполоподі́бне) вклю́чення; к-ное 
паде́ние банеподі́бне (куполоподі́бне) 
паді́ння; к-ное подня́тие банеподі́бне 
(куполоподі́бне) підняття́; к. вулка́н ба-
неподі́бний (куполоподі́бний) вулка́н; 
к. масси́в банеподі́бний (куполоподі́бний) 
маси́в; к. накло́н банеподі́бний (куполо-
поді́бний) на́хил (по́хил); к. свод банепо-
ді́бне (куполоподіб́не) склепі́ння; к. шток 
банеподі́бний (куполоподі́бний) шток; 

Ша́ргородская к-ная структу́ра 
Ша́ргородська банеподі́бна (куполопо-
ді́бна) структу́ра 

куполообразова́ние банеутво́рення, ку-
полоутво́рення, (неоконч. д. – ещё) бане-
утво́рювання, банетво́рення, куполо-
утво́рювання, куполотво́рення 

куполообразу́ющий банетві́рний, бане-
утво́рювальний, куполотві́рний куполоут-
во́рювальний 

ку́польный ба́невий, ку́польний; Шпо-
ля́нская к-ная структу́ра Шполя́нська 
ба́нева (ку́польна) структу́ра 

купоро́с купоро́с, -су; бе́лый к. бі́лий 
купоро́с; желе́зный к. залі́зний купоро́с; 
ко́бальтовый к. ко́бальтовий купоро́с; 
кра́сный к. черво́ний купоро́с; ме́дный к. 
мі́дний купоро́с; свинцо́вый к. свинце́вий 
купоро́с; ци́нковый к. ци́нковий купоро́с 

купоро́сный купоро́сний; к-ная гли́на 
купоро́сна гли́на; к-ная о́хра купоро́сна 
во́хра; к-ное ма́сло купоро́сне ма́сло 

купри́т купри́т, -ту; бу́рый к. бу́рий ку-
при́т; волосно́й к. волосяни́й купри́т; зем-
ли́стый к. земли́стий купри́т; масси́вный к. 
маси́вний купри́т; обы́чный к. звича́йний 
купри́т 

купроадами́н купроадамі́н, -ну 
купроапати́т купроапати́т, -ту 
купроасбола́н купроазбола́н, -ну 
купробисмути́т купробісмути́т, -ту 
купрогаслори́т купрогаслори́т, -ту 
купроденлаузи́т купроденлаузи́т, -ту 
купропирови́т купропірові́т, -ту 
купроли́т купролі́т, -ту 
купроловчорри́т купроловчори́т, -ту 
купромагнези́т купромагнези́т, -ту 
купромелантери́т купромелантери́т, -ту 
купрометри́ческий купрометри́чний;  

к-кая съёмка, купроме́трия купроме́трія, 
-рії купрометри́чне зніма́ння (купромет-
ри́чна зйо́мка) 

купропири́т купропіри́т, -ту 
купропирроти́н купропіроти́н, -ну 
купропла́тина купропла́тина, -ни 
купроплюмби́т купроплюмбі́т, -ту 
купрориваи́т купрориваї́т, -ту 
купросклодовски́т купросклодовські́т, -ту 
купротунгсти́т купротунгсти́т, -ту 
купроферри́т купрофери́т, -ту 
купроцинки́т купроцинкі́т, -ту 
купрошеели́т купрошеєлі́т, -ту 
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купти́т купти́т, -ту 
купу́ла купу́ла, -ли 
купферни́кель купферні́кель, -лю, т. -лем 
купферро́н купферо́н, -ну 
купферри́т купфери́т, -ту 
курами́т курамі́т, -ту 
куранахи́т куранахі́т, -ту 
курвиме́тр курвіме́тр, -ра 
курга́н курга́н, -ну 
кургантаи́т кургантаї́т, -ту 
куренёвский курені́вський; к-кая сви́та 

курені́вська сві́та 
курнакови́т курнакові́т, -ту 
куронги́т куронгі́т, -ту 
курски́т курські́т, -ту 
куруи́льский куруї́льський; к-кая сви́та 

куруїл́ьська сві́та 
куру́м куру́м, -му 
курумскаи́т курумськаї́т, -ту 
курци́т курци́т, -ту 
курча́вый кучеря́вий; к-вая вулка-

ни́ческая ту́ча кучеря́ва вулкані́чна хма́ра 
курчато́вий курчато́вій, -вію 
курчатови́т курчатові́т, -ту 
ку́рья ку́р'я, ку́р'і 
куса́ющий куса́ючий, кусли́вий; к-щая 

пове́рхность куса́юча (кусли́ва) пове́рхня 
кусково́й шматкови́й, кускови́й; к-ва́я 

ла́ва шматкова́ (кускова́) ла́ва; к-ва́я руда́ 
шматкова́ руда́; к. у́голь шматкове́ ву́гі́лля 

куспиди́н куспіди́н, -ну 
куст кущ, -ща́, т. -ще́м, мн. кущі́, -щі́в; 

к. сква́жин кущ свердлови́н 
куста́рник чагарни́к, -ка́, чага́р, -ря́, мн. 

кущі́, -щі́в 
куста́рниковый чагарнико́вий; к-вая 

ту́ндра чагарнико́ва ту́ндра 
кустово́й кущови́й; к-ва́я крепь кущове́ 

крі́плення; к-ва́я отка́чка кущова́ від-
ка́чка (кущове́ відка́чування); к-во́е бу-
ре́ние кущове́ бурі́ння; к. буго́р кущови́й 
горб 

кусуи́т кусуї́т, -ту 
кусяньту́н кусяньту́н, -на 
куте́йниковский куте́йниківський; к-кая 

зо́на куте́йниківська зо́на 
кути́кула кути́кула, -ли 
кутикули́т кутикулі́т, -ту 
кути́куловый кути́куловий; к. лип-

тобиоли́т кути́куловий ліптобіолі́т; 
к. у́голь кути́кулове ву́гі́лля; к. у́голь-
прису́ха кути́кулове ву́гі́лля-прису́ха 

кутикуля́рный кутикуля́рний; к-ная 
пласти́нка кутикуля́рна пласти́нка; 
к. ана́лиз кутикуля́рний ана́ліз 

кути́н кути́н, -ну 
кутинаи́т кутинаї́т, -ту 
кутиниза́ция кутиніза́ція, -ції 
кутинизи́рованный кутинізо́ваний; к-ная 

спо́ра кутинізо́вана спо́ра 
кутинизи́ровать[ся] кутинізува́ти[ся],  

-зу́ю, -зу́єш, -зу́є[ться] 
кутини́т кутині́т, -ту 
кути́новый кути́новий; к. микроком-

поне́нт кути́новий мікрокомпоне́нт; 
к. у́голь кути́нове ву́гі́лля 

кутнагори́т кутнагори́т, -ту 
куфоли́т куфолі́т, -ту 
кучево́й (о песках) купча́стий; к-во́е 

о́блако купча́ста хма́ра; к-вы́е пески́ куп-
ча́сті піски́ 

ку́чкинский ку́чкінський; к-кая то́лща 
ку́чкінська то́вща; к-кие известня́ки́ 
ку́чкінські вапняки́ 

ку́чный купча́стий 
кучурга́нский кучурга́нський; к-кая 

сви́та кучурга́нська сві́та 
кушугу́мский кушугу́мський; к-кие 

слои́ кушугу́мські шари́  
куя́льницкий куя́льницький; к. я́рус 

куя́льницький я́рус 
кхини́т кхіні́т, -ту 
кхондали́т кхондалі́т, -ту 
кызылджа́рский кизилджа́рський; к-кая 

то́лща кизилджа́рська то́вща 
кы́новский ки́нівський; к. известня́к 

ки́нівський вапня́к 
кыр кир, -ра 
кыспа́к киспа́к, -ка́ 
кыштыми́т киштимі́т, -ту 
кьельсоси́т к'єльсоси́т, -ту 
кьерульфи́н к'єрульфі́н, -ну 
кьюинави́т к'юїнаві́т, -ту 
кьюиноу́ский к'юїноу́ський; к. отде́л 

к'юїноу́ський ві́дділ 
кэмпбелли́т кемпбелі́т, -ту 
кэннели́т кенелі́т, -ту 
кэпро́к кепро́к, -ку 
кэхеи́т кехеї́т, -ту 
кюиховензи́сный кюїховензи́сний; 

к. маргина́льный ва́лик кюїховензи́сний 
маргіна́льний ва́лик 

кюннави́т кюнаві́т, -ту 
кюретони́т кюретоні́т, -ту 
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кюри́ кюрі́ (нескл.) 
кю́рий кю́рій, -рію 
кюри́т кюри́т, -ту 
кюрьени́т кюр'єні́т, -ту 

кюстели́т кюстелі́т, -ту 
кюстери́т кюстери́т, -ту 
кяри́з кяри́з, -зу 
кярнаи́т кярнаї́т, -ту 

 
 

Л 
 
лаанили́т лаанілі́т, -ту 
лаахи́т лаахі́т, -ту 
лаби́льный лабі́льний; л-ная зо́на ла-

бі́льна зо́на; л-ная модифика́ция лабі́льна 
модифіка́ція; л-ное изверже́ние лабі́льне 
ви́верження; л. шельф лабі́льний шельф 

лаби́нский лабі́нський; л-кая фа́за 
скла́дчатости лабі́нська фа́за складча́стості 

лабири́нт лабіри́нт, -ту 
лабири́нтный лабіри́нтний; л-ная 

ка́мера лабіри́нтна ка́мера 
лабири́нтовый лабіри́нтовий; л-вое 

у́стье лабіри́нтове ги́рло 
лабиринтодо́нт лабіринтодо́нт, -та; бра-

хиопо́дный л. брахіопо́дний лабіринто-
до́нт; рахито́мный л. рахіто́мний лабірин-
тодо́нт 

лабиринтоли́т лабіринтолі́т, -ту 
лаби́сы мн. лабі́си, -сів 
лаби́т лабі́т, -ту 
ла́биум ла́біум, -ма 
лаборато́рия лаборато́рія, -рії 
лаборато́рный лаборато́рний; л-ная 

вла́жность лаборато́рна воло́гість;  
л-ная про́ба лаборато́рна про́ба; л-ная 
промы́вка лаборато́рна проми́вка;  
л-ные да́нные лаборато́рні да́ні 

лабради́т лабради́т, -ту 
лабрадо́р лабрадо́р, -ру 
лабрадориза́ция лабрадориза́ція, -ції 
лабрадори́т лабрадори́т, -ту 
лабрадоритонори́т лабрадоритонори́т, -ту 
лабрадо́ровый лабрадо́ровий; л. пор-

фи́р лабрадо́ровий порфір́ 
лабрадорофи́р лабрадорофі́р, -ру 
лабрадо́рский лабрадо́рський; л. центр 

оледене́ния лабрадо́рський центр зледе-
ні́ння (заледені́ння) 

лабра́льный лабра́льний; л-ная 
зу́бчатость лабра́льна зубча́стість; л-ная 
пласти́нка лабра́льна пласти́нка 

лабратовни́т лабратовні́т, -ту 

ла́брум ла́брум, -ма 
лабунцови́т лабунцові́т, -ту 
ла́ва ла́ва, -ви; авгитофи́ровая л. авгі-

тофір́ова ла́ва; автобрекчи́рованная л. 
автобрекчійо́вана ла́ва; агломера́товая л. 
агломера́това ла́ва; андези́товая л. анде-
зи́това ла́ва; анорти́товая л. анорти́това 
ла́ва; база́льтовая л. база́льтова ла́ва; 
бло́чная л. бло́кова (бло́чна) ла́ва; вол-
ни́стая л. хвиля́ста ла́ва; вя́зкая л. в'язка́ 
ла́ва; глы́бовая л. бри́лова (гли́бова) ла́ва; 
гранули́рованная л. гранульо́вана ла́ва; 
гру́бая л. гру́ба ла́ва; грязева́я л. грязьова́ 
ла́ва; даци́товая л. даци́това ла́ва; дермо-
ли́товая л. дермолі́това ла́ва; до́нная л. 
до́нна ла́ва; жи́дкая л. рідка́ ла́ва; за-
но́зистая л. скалкува́та ла́ва; засты́вшая л. 
засти́гла (захоло́ла) ла́ва; затверде́вшая л. 
затверді́ла ла́ва; кана́тная л. кана́тна ла́ва; 
канатоподо́бная л. канатоподі́бна ла́ва; 
кишкообра́зная л. кишкоподі́бна ла́ва; 
криптолейци́товая л. криптолейци́това 
ла́ва; кускова́я л. шматкова́ (кускова́) 
ла́ва; л. вспу́чивания ла́ва спу́чування; 
л. со сто́лбчатой отде́льностью ла́ва зі 
стовпча́стою (стовпча́тою) окре́містю; лей-
ци́товая л. лейци́това ла́ва; масси́вная л. 
маси́вна ла́ва; миндалека́менная л. миг-
далекам'яна́ ла́ва; обло́мочная л. 
ула́мкова ла́ва; пахоэко́е л. пахоеко́є ла́ва; 
перегоре́вшая л. перегорі́ла ла́ва; пли́т-
чатая л. пли́тчаста ла́ва; подви́жная л. 
рухо́ма ла́ва; поду́шечная л. подушча́на 
(подушко́ва) ла́ва; по́ристая л. по́риста 
ла́ва; потрохови́дная л. потрухоподі́бна 
(тельбухоподі́бна) ла́ва; пузы́рчатая л. 
пузи́рча́ста (пухи́рча́ста) ла́ва; рио-
ли́товая л. ріолі́това ла́ва; сва́ренная л. 
зва́рена ла́ва; сверхподви́жная л. надру-
хо́ма ла́ва; светя́щаяся л. світна́ ла́ва; ско-
рлу́пчатая л. шкаралу́пчаста ла́ва; сцемен-
ти́рованная л. зцементо́вана ла́ва;  
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теку́чая л. теку́ча ла́ва; теку́щая л. тічна́ 
ла́ва; тефри́товая л. тефри́това ла́ва; тон-
кофлюида́льная (тонкофлюи́дная) л. 
тонкофлюїда́льна (тонкофлюїд́на) ла́ва; 
трахи́товая л. трахі́това ла́ва; тру́бчатая л. 
трубча́ста ла́ва; ту́фовая л. ту́фова ла́ва; 
тягу́чая л. тягу́ча ла́ва; фельзи́товая л. 
фельзи́това ла́ва; шарова́я л. кульова́ ла́ва; 
шехлуни́товая л. шехлуні́това ла́ва; 
шла́ковая л. шла́кова ла́ва; щебнева́тая л. 
щебенюва́та ла́ва; эллипсоида́льная л. 
еліпсоїда́льна ла́ва; языкови́дная 
(языкообра́зная) л. язикоподі́бна ла́ва; 
яче́истая л. комір́часта ла́ва 

лава́ндовый лава́ндовий 
ла́ва-эта́ж ла́ва-по́верх, ла́ви-по́верху 
ла́ва-я́рус ла́ва-я́рус, ла́ви-я́русу 
лавендула́н лавендула́н, -ну 
лавеците́йн лавеците́йн, -ну 
лавиали́т лавіалі́т, -ту 
лави́на лави́на, -ни; весе́нняя л. весня́на́ 

лави́на; вну́тренняя ла́вовая л. 
вну́трішня ла́вова лави́на; грунтова́я л. 
ґрунтова́ лави́на; зи́мняя л. зимо́ва́ ла-
ви́на; ка́менная л. кам'яна́ лави́на; л. вул-
кани́ческого песка́ лави́на вулкані́чного 
піску́; л. пе́пла лави́на по́пелу; л. раска-
лённых глыб лави́на розжа́рених (роз-
пе́чених) брил; леднико́вая л. льодови-
ко́ва лави́на; ледяна́я л. льодяна́ (крижа-
на́) лави́на; мо́края л. мо́кра лави́на; пес-
ча́ная л. піща́на лави́на; пылеобра́зная л. 
пилоподі́бна лави́на; раскалённая л. роз-
жа́рена (розпе́чена) лави́на; сне́жная л. 
снігова́ лави́на; суха́я л. суха́ лави́на 

лави́нный лави́нний; л-ная седимен-
та́ция лави́нна седимента́ція 

лавобре́кчия лавобре́кчія, -чії 
ла́вовый ла́вовий; л-вая бре́кчия 

ла́вова бре́кчія; л-вая гряда́ ла́вове па́смо; 
л-вая иго́лочка ла́вова го́лочка; л-вая 
море́на ла́вова море́на; л-вая пеще́ра 
ла́вова пече́ра; л-вая про́бка ла́вова 
про́бка; л-вая равни́на ла́вова рівни́на;  
л-вая скла́дка ла́вова скла́дка; л-вая сле-
за́ ла́вова сльоза́; л-вая тре́щина ла́вова 
трі́щина; л-вое взду́тие ла́вове здуття́ 
(здима́ння, випира́ння); л-вое кольцо́ 
ла́вове кільце́; л-вое ло́же ла́вове ло́же;  
л-вое о́зеро ла́вове о́зеро; л-вое плато́ 
ла́вове плато́; л-вое по́ле ла́вове по́ле;  
л-вое стекло́ ла́вове скло; л. вал ла́вовий 

вал; л. волды́рь ла́вовий пухи́р; л. вулка́н 
ла́вовий вулка́н; л. каска́д ла́вовий каска́д; 
л. коло́дец ла́вовий коло́дязь; л. ко́нус 
ла́вовий ко́нус; л. ку́пол ла́вова ба́ня 
(ла́вовий ку́пол); л. некк ла́вовий нек; 
л. обели́ск ла́вовий обелі́ск; л. покро́в 
ла́вовий по́крив; л. пото́к ла́вовий поті́к; 
л. прова́л ла́вове прова́лля (ла́вовий про-
ва́л); л. тонне́ль (тунне́ль) ла́вовий ту-
не́ль; л. фонта́н ла́вовий фонта́н; л. шар 
ла́вова ку́ля; л. шлейф ла́вовий шлейф; 
межформацио́нный л. пото́к міжформа-
ці́йний ла́вовий поті́к; отверде́вший л. 
пото́к стверді́лий (стве́рдлий, затверділ́ий, 
затве́рдлий, стужа́вілий) ла́вовий поті́к 

лавопа́д лавопа́д, -ду 
лавра́зия лавра́зія, -зії 
лавренси́т лавренси́т, -ту 
лавре́нтьевский лавре́нтіївський; л-кая 

скла́дчатость лавре́нтіївська складча́стість; 
л-кая фа́за горообразова́ния лавре́нтіївська 
фа́за гороутво́рення (горотво́рення); 
л. центр оледене́ния лавре́нтіївський центр 
зледені́ння (заледені́ння) 

лаврови́т лаврові́т, -ту 
ла́вровые сущ., мн. ла́вро́ві, -вих 
лавсони́т лавсоні́т, -ту 
лавуази́т лавуази́т, -ту 
ла́герь та́бір, -бору; л. разве́дочной 

па́ртии та́бір розві́дувальної па́ртії 
лагони́т лагоні́т, -ту 
лагу́на лагу́на, -ни; ато́лловая л. 

ато́лова лагу́на; за́мкнутая л. за́мкнена 
(за́мкнута) лагу́на; широ́кая л. широ́ка 
лагу́на 

лагу́нный лагу́нний; л-ная гли́на ла-
гу́нна гли́на; л-ная о́бласть лагу́нна 
о́бласть; л-ная ро́ссыпь лагу́нне роз-
си́пище (лагу́нний ро́зсип); л-ная фа́ция 
лагу́нна фа́ція; л-ная форма́ция лагу́нна 
форма́ція; л-ные отложе́ния лагу́нні 
ві́дклади; л. режи́м лагу́нний режи́м 

ла́ди ла́ді (нескл.) 
ла́динский ла́динський; л. я́рус 

ла́динський я́рус 
ла́дожский ла́дозький; л-кая транс-

гре́ссия ла́дозька трансгре́сія 
ладоневи́дно-полостно́й долонеподі́бно-

порожни́нний 
ладоневи́дно-разде́льный долонепо-

ді́бно-розді́льний 
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ладоневиднорассечённый долонеподіб-
норозсі́чений; д. лист долонеподібнороз-
сі́чений лист 

ладоневи́дный долонеподі́бний, доло́нчас-
тий; л-ное па́льчатое жилкова́ние долоне-
поді́бне пальча́сте жилкува́ння; л. сло́жный 
лист долонеподі́бний складни́й лист 

ладьеви́дный, ладьеобра́зный човно-
поді́бний; л-ная доли́на човноподіб́на 
доли́на; л-ная скла́дка човноподі́бна 
скла́дка; л. гре́бень човноподі́бний 
гре́бінь; л. хребе́т човноподі́бний хребе́т 

ладьено́гие сущ., мн. човноно́гі, -гих 
ла́зер ла́зер, -ра 
ла́зерный ла́зерний; л. геофизи́ческий 

ме́тод ла́зерний геофізи́чний ме́тод 
лазо́вский лазо́вський; л-кая сви́та ла-

зо́вська сві́та 
лазо́ревый лазу́ро́вий; л. ка́мень ла-

зу́ро́вий ка́мінь 
лазули́т лазулі́т, -ту 
лазурапати́т лазурапати́т, -ту 
лазури́т лазури́т, -ту 
лазу́рь лазу́р, -рі, т. -р'ю; берли́нская л. 

берлі́нська лазу́р; ме́дная л. мі́дна лазу́р; 
свинцо́вая л. свинце́ва лазу́р 

ла́йда ла́йда, -ди 
лайкуни́т лайкуні́т, -ту 
лайтакарии́т лайтакарії́т, -ту 
лак лак, -ку; пусты́нный л. пусте́льний 

лак 
лакарпи́т лакарпі́т, -ту 
лакеи́т лакеї́т, -ту 
лакиро́ванный лако́ваний; л. валу́н ла-

ко́ваний валу́н 
лакколи́т лаколі́т, -ту; асимметри́ческий 

(асимметри́чный) л. асиметри́чний лаколі́т; 
л. проры́ва лаколі́т прори́ву; межформа-
цио́нный л. міжформаці́йний лаколі́т; одно-
ро́дный л. однорі́дний лаколі́т; просто́й л. 
про́сти́й лаколі́т; разо́рванный л. розі́р-
ваний лаколі́т; сло́жный л. складни́й лако-
лі́т; сме́шанный л. змі́шаний лаколі́т; сос-
тавно́й л. скла́дений лаколі́т; эруп-
ти́вный л. ерупти́вний лаколі́т 

лакколити́т лаколіти́т 
лакколи́товый лаколі́товий; л-вая 

за́лежь лаколі́товий по́клад 
лакколитообра́зный лаколітоподі́бний 
лакмани́т лакмані́т, -ту 
ла́кмусовый ла́кмусовий; л-вая бума́га 

ла́кмусовий папі́р 

лакруаи́т лакруаї́т, -ту 
лакси́т лакси́т, -ту 
лаксфорди́т лаксфорди́т, -ту 
лакти́т лакти́т, -ту 
лаку́на лаку́на, -ни 
ла́ма ла́ма, -ми 
ламанти́н ламанти́н, -ну 
ламарки́зм ламаркі́зм, -му 
ламбдови́дный ламбдоподі́бний; л. гре́-

бень ламбдоподі́бний гре́бінь; л. зуб ламб-
доподі́бний зуб 

ламеллибранхиа́ты мн. ламелібран-
хіа́ти, -хіа́т, пластинчастозя́брові, -вих 

ламелли́т ламеліт́, -ту 
ламина́риевый ламіна́рієвий 
ламинари́товый ламінари́товий; л-вые 

слои́ ламінари́тові шари́  
ламина́рный ламіна́рний; л-ное движе́ние 

ламіна́рний рух; л-ное тече́ние ламіна́рна 
течія́; л. пото́к ламіна́рний поті́к 

ламина́ция ламіна́ція, -ції; л. покро́вов 
ламіна́ція по́кривів 

ламини́рованный ламіно́ваний 
лами́ны мн. ламі́ни, -мі́н 
лампади́т лампади́т, -ту 
лампаса́с лампаса́с, -су 
лампели́т лампелі́т, -ту 
ла́мповый ла́мповий; л. волноме́р 

ла́мповий хвилемі́р; л. вольтамперме́тр 
ла́мповий вольтамперме́тр; л. генера́тор 
ла́мповий генера́тор 

ламприти́т ламприти́т, -ту 
лампроболи́т лампроболі́т, -ту 
лампрои́т лампрої́т, -ту 
лампрофа́н лампрофа́н, -ну 
лампрофани́т лампрофані́т, -ту 
лампрофилли́т лампрофілі́т, -ту 
лампрофи́р лампрофі́р, -ру 
лампрофи́ровый лампрофі́ровий; л-вая 

структу́ра лампрофі́рова структу́ра 
ланарки́т ланаркі́т, -ту 
лана́ркский лана́ркський; л. я́рус ла-

на́ркський я́рус 
лангбейни́т лангбейні́т, -ту 
лангбейни́тово-каини́товый лангбей-

ні́тово-каїні́товий; л.-к-вая поро́да лан-
гбейні́тово-каїні́това поро́да 

ланги́нский лангі́нський; л. век лан-
гі́нський вік 

ланги́т лангі́т, -ту 
лангстаффи́т лангстафі́т, -ту 
ландауи́т ландауї́т, -ту 
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ландаци́т ландаци́т, -ту 
ландези́т ландези́т, -ту 
ланде́йло ланде́йло (нескл.) 
ландове́ри ландове́рі (нескл.) 
ландсберги́т ландсбергі́т, -ту 
ландша́фт ландша́фт, -ту; ва́нновый л. 

ва́нновий ландша́фт; во́дно-эрозио́нный л. 
во́дно-ерозі́йний ландша́фт; вулкани́чес-
кий л. вулкані́чний ландша́фт; геоморфо-
логи́ческий л. геоморфологіч́ний ланд-
ша́фт; го́рно-доли́нный л. гір́сько-
доли́нний ландша́фт; доли́нный л. до-
ли́нний ландша́фт; ка́рстовый л. 
ка́рстовий ландша́фт; л. отбо́ра ландша́фт 
відбо́ру; нера́звитый л. нерозви́нений 
(нерозви́нутий) ландша́фт; пересечённый л. 
перетну́тий (пересі́чений) ландша́фт; 
пе́ристый л. пери́стий ландша́фт; рассе-
чённый л. розсі́чений (розтя́тий, розі́тнутий) 
ландша́фт; сгла́женный л. згла́джений 
ландша́фт; эпигенети́ческий л. епігенети́ч-
ний ландша́фт; ювени́льный л. ювені́льний 
ландша́фт; ю́ный л. ю́ний ландша́фт 

ландша́фтно-географи́ческий ланд-
ша́фтно-географіч́ний; л.-г-кая биохори́я 
ландша́фтно-географіч́на біохорі́я 

ландша́фтный ландша́фтний; л-ная эко-
ло́гия ландша́фтна еколо́гія; л. ага́т ланд-
ша́фтний ага́т; л. зака́зник ландша́фтний 
запові́дник (зака́зни́к); л. мра́мор ланд-
ша́фтний ма́рмур 

лан-порфи́р лан-порфі́р, -ру 
ланта́н ланта́н, -ну 
лантани́д лантані́д, -ду 
лантани́т лантані́т, -ту 
лантанозу́х лантанозу́х, -ха 
лантано́ид лантано́їд, -ду 
лантано́идный лантано́їдний; л-ное 

сжа́тие лантано́їдне сти́снення (ланта-
но́їдний стиск) 

лантиони́н лантіоні́н, -ну 
ланцеола́товый ланцеола́товий; л-вые 

слои́ ланцеола́тові шари́  
ланце́тники мн. ланце́тники, -ків 
ланце́тный ланце́тний 
ланцетови́дный ланцетоподі́бний; л-ная 

пласти́нка ланцетоподі́бна пласти́нка;  
л-ная табли́ца ланцетоподі́бна табли́ця; 
л-ная табли́чка ланцетоподі́бна табли́чка; 
л. лист ланцетоподі́бний лист 

ланцетолистово́й ланцетолистови́й 

ла́па ла́па, -пи; ветвя́щаяся л. розга-
лу́жена (галузи́ста) ла́па; перепо́нчатая л. 
перети́нчаста ла́па 

лапидофа́ции мн. лапідофа́ції, -цій 
лапи́левый лапі́левий; л. туф лапі́левий 

туф 
лапи́лли мн. лапі́лі, -лей; аккрецио́нные л. 

акреці́йні лапі́лі; волоси́стые л. волоси́сті 
лапі́лі; нитеви́дные (нитеобра́зные) л. нит-
коподі́бні лапі́лі; пемзови́дные л. пемзопо-
ді́бні лапі́лі; по́ристые л. по́ристі лапі́лі 

лапи́лльный лапі́льний; л-ная струк-
ту́ра лапі́льна структу́ра 

лаппаранти́т лапаранти́т, -ту 
лапу́шенский лапу́шенський; л-кая 

сви́та лапу́шенська сві́та 
ла́пчато-зерни́стый лапча́сто-зерни́стий; 

л.-з-тая структу́ра лапча́сто-зерни́ста 
структу́ра 

лапчатоно́гие сущ., мн. лапчастоно́гі, -гих 
ла́пчатость лапча́стість, -тості, т. -тістю 
ла́пчатый лапча́стий 
ларами́йский ларамі́йський; л-кая 

скла́дчатость ларамі́йська складча́стість; 
л-кая фа́за скла́дчатости ларамі́йська 
фа́за складча́стості 

ларвики́т ларвікі́т, -ту 
лардали́т лардалі́т, -ту 
лардерелли́т лардерелі́т, -ту 
ларди́т ларди́т, -ту 
ла́ринский ла́ринський; л-кие слои́ 

ла́ринські шари́  
ларко́идный ларко́їдний; л-ная вну́трен-

няя ка́мера ларко́їдна вну́трішня ка́мера 
ларни́т ларні́т, -ту 
ларсени́т ларсені́т, -ту 
ласт ласт, -та 
ластоно́гие сущ., мн. ластоно́гі, -гих 
ла́текс ла́текс, -су 
лате́нтный лате́нтний; л-ная гомоло́гия 

лате́нтна гомоло́гія; л. метаморфи́зм ла-
те́нтний метаморфі́зм 

латера́лиа латера́лія, -лії 
латера́ль латера́ль, -лі, т. -ллю 
латера́льно-секрецио́нный латера́льно-

секреці́йний; л.-с-ная гипо́теза лате-
ра́льно-секреці́йна гіпо́теза; л.-с-ная 
тео́рия латера́льно-секреці́йна тео́рія 

латера́льно-си́нусный латера́льно-
си́нусний 

латера́льный латера́льний; л-ная апер-
ту́ра латера́льна аперту́ра; л-ная аре́а 



лат лев 

358 

(аре́я) латера́льна аре́а (аре́я); л-ная 
изме́нчивость латера́льна мінли́вість;  
л-ная ло́пасть латера́льна ло́пать; л-ная 
мигра́ция латера́льна мігра́ція; л-ная 
пласти́на латера́льна пласти́на; л-ная 
пласти́нка латера́льна пласти́нка; л-ная 
секре́ция латера́льна секре́ція; л-ная сто-
рона́ латера́льний бік; л-ная табли́чка 
латера́льна табли́чка; л-ная фасцио́ла 
латера́льна фасціо́ла; л-ное изверже́ние 
латера́льне ви́верження; л. ва́лик лате-
ра́льний ва́лик; л. гре́бень латера́льний 
гре́бінь; л. зуб латера́льний зуб; л. кра́тер 
латера́льний кра́тер; л. си́нус латера́льний 
си́нус; л. у́гол латера́льний кут 

латера́ль-секрецио́нный латера́ль-
секреці́йний; л.-с. проце́сс латера́ль-
секреці́йний проце́с  

латеригра́дный латеригра́дний; л-ные 
но́ги латеригра́дні но́ги 

латериза́ция латериза́ція, -ції 
латери́т латери́т, -ту; бокси́товый л.  

бокси́товий латери́т; гиббси́товый л.  
гібси́товий латери́т; детри́товый л.  
детри́товий латери́т 

латеритиза́ция латеритиза́ція, -ції 
латеритизи́рованный латеритизо́ваний; 

л-ная поро́да латеритизо́вана поро́да 
латери́тный латери́тний; л-ная по́чва 

латери́тний ґрунт; л-ное выве́тривание 
латери́тне виві́трювання (зві́трювання); 
л. про́филь латери́тний про́філь 

латери́товый латери́товий; л-вая кора́ 
выве́тривания латери́това кора́ ви-
ві́трювання (зві́трювання); л. цеме́нт  
латери́товий цеме́нт 

латерито́ид латерито́їд, -да 
латиламина́рный латиламіна́рний;  

л-ная пло́скость латиламіна́рна площина́ 
латилами́ны мн. латиламі́ни, -мі́н 
латиме́рия латиме́рія, -рії 
латинтерваллю́м латинтервалю́м, -му 
латиселла́тный латисела́тний; л-ная 

ли́ния латисела́тна лі́нія 
лати́т лати́т, -ту; альби́товый л. аль-

бі́товий лати́т 
латиуми́т латиумі́т, -ту 
латрапи́т латрапі́т, -ту 
латто́рфский лато́рфський; л. я́рус  

лато́рфський я́рус 
лату́нный лату́нний; л-ные цветы́  

лату́нні кві́ти (квітки́) 

лату́нь лату́нь, -ні, т. -нню; металли́че-
ская л. металі́чна лату́нь 

лаубани́т лаубані́т, -ту 
лаубманни́т лаубмані́т, -ту 
лаугени́т лаугені́т, -ту 
лаудербаки́т, лаудербеки́т лаудербакі́т, 

-ту, лаудербекі́т, -ту 
лауеи́т лауєї́т, -ту 
лаузени́т лаузені́т, -ту 
лаурвики́т лаурвікі́т, -ту 
лаурдали́т лаурдалі́т, -ту 
лауриони́т лауріоні́т, -ту 
лаури́т лаури́т, -ту 
лаусени́т лаусені́т, -ту 
лаутори́т лаутори́т, -ту 
лаути́т лаути́т, -ту 
лауэгра́мма лауегра́ма, -ми 
лауэнбу́ргский лауенбу́рзький; л-кое меж-

леднико́вье лауенбу́рзьке міжльодовикі́в'я 
лафити́т лафіти́т, -ту 
лафлини́т лафліні́т, -ту 
лаха́р лаха́р, -ра 
лаци́ния лаци́нія, -нії 
лациуми́т лаціумі́т, -ту 
лашо́ма лашо́ма, -ми 
леба́хский леба́хський; л-кие слои́ ле-

ба́хські шари́  
лебеди́нский лебеди́нський; л-кая 

сви́та лебеди́нська сві́та 
лебёдка лебі́дка, -ки, д. и п. -дці, р. мн.  

-док; бурова́я л. бурова́ (свердлова́) ле-
бі́дка; вспомога́тельная л. допомі́жна́ 
лебі́дка; жело́ночная л. жело́нкова ле-
бі́дка; карота́жная л. карота́жна лебі́дка 

лебедя́нский лебедя́нський; л-кие слои́ 
лебедя́нські шари́  

леванти́йский леванті́йський; л. век ле-
ванті́йський вік 

леванти́нский леванти́нський; л. я́рус 
леванти́нський я́рус 

левеи́т левеї́т, -ту 
леверрьери́т левер'єри́т, -ту 
левиги́т левігі́т, -ту 
левиги́товый левігі́товий; л-вые слои́ 

левігі́тові шари́  
леви́н леві́н, -ну 
левини́т левіні́т, -ту 
левистони́т левістоні́т, -ту 
левова́ликовый лівова́ликовий; л. за-

мо́к лівова́ликовий замо́к 
левовраща́ющийся лівооберто́вий; 

л. криста́лл лівооберто́вий криста́л 
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левозавёрнутый лівозаго́рнутий; л-тая 
ра́ковина лівозаго́рнута черепа́шка 
(му́шля, ско́йка) 

левозакру́ченный лівозакру́чений; л-ная 
ра́ковина лівозакру́чена черепа́шка 
(му́шля, ско́йка) 

левоперекрыва́ющий лівоперекри-
ва́льний; л-щая ра́ковина лівоперекри-
ва́льна черепа́шка (му́шля, ско́йка) 

левосторо́нний лівобічни́й, лівосто-
ро́нній; л-няя ра́ковина лівобічна́ (ліво-
сторо́ння) черепа́шка (му́шля, ско́йка) 

ле́вый лі́вий; л-вая ра́ковина лі́ва чере-
па́шка (му́шля, ско́йка); л. кварц лі́вий 
кварц; л. сдвиг лі́вий зсув 

леге́нда леге́нда, -ди; л. ка́рты леге́нда 
ка́рти, умо́вні позна́чення 

лёгкий легки́й; л-кая нефть легка́ 
на́фта; л-кая раствори́мость легка́ роз-
чи́нність; л-кая фра́кция легка́ фра́кція; 
л. бето́н легки́й бето́н; л. минера́л легки́й 
мінера́л; л. силика́т легки́й силіка́т; 
л. углеводоро́д легки́й вуглево́день 

легкопла́вкий легкоплавки́й; л-кая 
гли́на легкоплавка́ гли́на; л-кая руда́ лег-
коплавка́ руда́ 

легкопла́вкость легкопла́вкість, -кості, 
т. -кістю 

легкораствори́мый легкорозчи́нний 
легкосульфа́тный легкосульфа́тний 
легни́т легні́т, -ту 
легни́товый легні́товий; л-вая разно-

ви́дность у́гля́ легні́това різнови́дність 
ву́гі́лля (легні́товий різно́вид ву́гі́лля) 

лёгочные сущ., мн. легене́ві, -вих 
лёгочный легене́вий; л-ные моллю́ски 

легене́ві молю́ски 
легранди́т легранди́т, -ту 
лёд лід, льо́ду, кри́га, -ги, д. и п. кри́зі, р. 

мн. криг; барье́рный л. бар'є́рний лід; 
берегово́й л. берегови́й лід; грунтово́й л. 
ґрунтови́й лід; до́нный л. до́нний лід; 
дре́вний л. да́вній лід; дре́йфовый л. 
дре́йфова кри́га (дре́йфовий лід); за-
тёртый л. зате́ртий лід; зерни́стый л. 
зерни́стий лід; иго́льчатый л. голча́стий 
лід; интерстицио́нный л. інтерстиці́йний 
лід; инъекцио́нный л. ін'єкці́йний лід; 
ископа́емый л. викопни́й лід; ка́менный л. 
кам'яни́й лід; конжеляцио́нный л. кон-
желяці́йний лід; конституцио́нный л. 
конституці́йний лід; кристалли́ческий л. 

кристалі́чний лід; леднико́вый л. льодо-
вико́вий лід; материко́вый л. матери-
ко́вий лід; мёртвый л. ме́ртвий лід; мета-
морфи́ческий л. метаморфі́чний лід; ми-
грацио́нный л. міграці́йний лід; много-
ле́тний л. багаторіч́ний лід; молодо́й л. 
молоди́й лід; морско́й л. морськи́й лід; 
неледнико́вый л. нельодовико́вий лід; 
неподви́жный л. нерухо́мий лід; одно-
ле́тний л. одноріч́ний лід; озёрный л. 
озе́рний лід; ото́рванный л. віді́рваний 
лід (віді́рвана кри́га); отступа́ющий л. 
відступа́льний (відступни́й) лід; па́ковый л. 
па́ковий лід; палеокристалли́ческий л. 
палеокристалі́чний лід; пеще́рный л. пе-
че́рний лід; пла́вающий л. пливу́чий 
(плавни́й) лід (пливу́ча [плавна́] кри́га); 
плаву́чий л. плаву́чий лід (плаву́ча 
кри́га); пло́тный л. щі́льний лід; погре-
бённый л. похо́ваний лід; подзе́мный л. 
підзе́мний лід; поля́рный л. поля́рний лід; 
по́чвенный л. ґрунтови́й лід; при-
бре́жный л. узбере́жний (прибере́жний) 
лід; припа́йный л. припа́йний лід; пус-
то́тный л. порожни́стий (пусто́тний) лід; 
рассо́льный л. розсі́льний лід; речно́й л. 
річкови́й лід; свобо́дный л. ві́льний лід; 
сегрегацио́нный л. сегрегаці́йний лід; 
снегово́й л. снігови́й лід; со́товый л. сті-
льнико́вий (щільнико́вий) лід; сплошно́й л. 
суці́льний лід; ста́рый л. стари́й лід; 
стоя́чий л. стоя́чий лід; торси́стый л. 
торси́стий лід; фи́рновый л. фі́рновий лід; 
ше́льфовый л. ше́льфовий лід 

ледгилли́т ледгілі́т, -ту 
ледерери́т ледерери́т, -ту 
ледери́т ледери́т, -ту 
ледики́т ледикі́т, -ту 
ледмори́т ледмори́т, -ту 
ледни́к льодови́к, -ка́, мн. -ки́, -кі́в; ак-

ти́вный л. акти́вний льодови́к; альпи́йский л. 
альпі́йський льодови́к; аля́скинский л. 
аля́скінський льодови́к; безде́йствующий л. 
неді́ючий льодови́к; боково́й л. бічни́й 
(бокови́й) льодови́к; вися́чий л. вися́чий 
льодови́к; возрождённый л. відро́джений 
(відно́влений) льодови́к; гла́вный л. голов-
ни́й (основни́й) льодови́к; го́рный л.  
гірськи́й льодови́к; де́йствующий л. 
ді́ючий льодови́к; дендри́товый л. денд-
ри́товий льодови́к; диффлюэ́нтный л. 
дифлюе́нтний льодови́к; доли́нный л. 
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доли́нний льодови́к; древови́дный (дре-
вообра́зный) л. деревоподі́бний льодови́к; 
живо́й л. живи́й льодови́к; зарожда́ющийся л. 
виника́ючий (заро́джувальний) льодови́к; 
звездови́дный (звёздообразный) л. зірко-
поді́бний льодови́к; ископа́емый л. викоп-
ни́й льодови́к; ка́ровый л. ка́ровий льодо-
ви́к; континента́льный л. континен-
та́льний льодови́к; котлови́нный л. 
уло́го́винний льодови́к; краево́й л. крайо-
ви́й льодови́к; крутоскло́нный л. круто-
схи́лий (стрімкосхи́лий) льодови́к; л. вто-
ро́го поря́дка льодови́к дру́гого поря́дку; 
л. вулкани́ческих ко́нусов льодови́к вул-
кані́чних ко́нусів; л. исла́ндского ти́па 
льодови́к ісла́ндського ти́пу; л. нор-
ве́жского ти́па льодови́к норве́зького 
ти́пу; л. пло́ских верши́н льодови́к 
пло́ских верши́н; л. подно́жья льодови́к 
підні́жжя; л. с расши́ренным концо́м 
льодови́к із розши́реним кінце́м; 
лишённый сто́ка л. позба́влений сто́ку 
(стіка́ння) льодови́к; масляспи́нский л. 
масляспі́нський льодови́к; материко́вый л. 
материко́вий льодови́к; межго́рный л. 
міжгі́рний льодови́к; мёртвый л. ме́ртвий 
льодови́к; му́льдовый л. му́льдовий льо-
дови́к; наве́янный л. наві́яний льодови́к; 
неподви́жный л. нерухо́мий льодови́к; 
новорождённый л. новонаро́джений льо-
дови́к; окамене́лый л. скам'яні́лий (зака-
м'яні́лий) льодови́к; омоло́женный л. 
омоло́джений (відмоло́джений) льодови́к; 
оста́точный л. за́лишко́вий льодови́к; 
отступа́ющий л. відступа́льний (відступ-
ни́й) льодови́к; перемётный л. пере-
ме́тний льодови́к; плоского́рный л. плос-
когі́рний льодови́к; покро́вный л. покрив-
ни́й льодови́к; предго́рный л. передгі́рний 
льодови́к; промежу́точный л. промі́жний 
льодови́к; разветвлённый л. розгалу́жений 
льодови́к; раздва́ивающийся л. роздво́ю-
вальний льодови́к; регенери́рованный л. 
регенеро́ваний льодови́к; рели́ктовый л. 
релі́ктовий льодови́к; скандина́вский л. 
скандина́вський льодови́к; слива́ющийся л. 
збіжни́й (зли́тий, зілля́тий, зли́ваний)  
льодови́к; соляно́й л. соляни́й льодови́к; 
стоя́чий л. стоя́чий льодови́к; фи́рновый л. 
фі́рновий льодови́к; ше́льфовый л. 
ше́льфовий льодови́к 

леднико́во-море́нный льодовико́во-
море́нний; л.-м-ные отложе́ния льодови-
ко́во-море́нні ві́дклади 

леднико́во-морско́й льодовико́во-
морськи́й; л.-м-ки́е оса́дки льодовико́во-
морські́ оса́дки; л.-м-ки́е отложе́ния льо-
довико́во-морські́ ві́дклади 

леднико́вый льодовико́вий, гля-
циа́льный; Балти́йское л-вое о́зеро Бал-
ті́йське льодовико́ве о́зеро; л-вая абля́ция 
льодовико́ва абля́ція; л-вая абра́зия льо-
довико́ва абра́зія; л-вая аккумуля́ция 
льодовико́ва акумуля́ція; л-вая борозда́ 
льодовико́ва борозна́; л-вая бре́кчия льо-
довико́ва бре́кчія; л-вая впа́дина льодо-
вико́ва запа́дина; л-вая геоло́гия льодо-
вико́ва геоло́гія; л-вая геоморфоло́гия 
льодовико́ва геоморфоло́гія; л-вая гли́на 
льодовико́ва гли́на; л-вая глы́ба льодови-
ко́ва бри́ла (гли́ба); л-вая дислока́ция 
льодовико́ва дислока́ція; л-вая доли́на 
льодовико́ва доли́на; л-вая лави́на льодо-
вико́ва лави́на; л-вая ме́льница льодови-
ко́вий млин; л-вая море́на льодовико́ва 
море́на; л-вая мука́ льодовико́ве бо́рошно 
(льодовико́ва мука́); л-вая муть льодови-
ко́ва каламу́ть; л-вая полиро́вка льодови-
ко́ва поліро́вка (льодовико́ве поліру-
ва́ння); л-вая поро́да льодовико́ва поро́да; 
л-вая ро́ссыпь льодовико́ве розси́пище 
(льодовико́вий ро́зсип); л-вая скла́дка 
льодовико́ва скла́дка; л-вая ста́дия льо-
довико́ва ста́дія; л-вая тео́рия льдовико́ва 
тео́рія; л-вая терра́са льодовико́ва тера́са; 
л-вая тре́щина льодовико́ва трі́щина;  
л-вая фа́ция льодовико́ва фа́ція; л-вая 
фо́рма релье́фа льодовико́ва фо́рма ре-
льє́фу; л-вая форма́ция льдовико́ва фор-
ма́ція; л-вая цара́пина льодовико́ва 
дря́пина (подря́пина); л-вая ша́пка льо-
довико́ва ша́пка; л-вая шлифо́вка льодо-
вико́ва шліфо́вка (льдовико́ве шліфу-
ва́ння); л-вая штрихо́вка льодовико́ва 
штрихо́вка (льдовико́ве штрихува́ння);  
л-вая эвста́зия льодовико́ва евста́зія;  
л-вая экзара́ция льодовико́ва екзара́ція 
(льодовико́ве вио́рювання); л-вая эпо́ха 
льодовико́ва епо́ха; л-вая эро́зия льодо-
вико́ва еро́зія; л-вое выпа́хивание льодо-
вико́ве вио́рювання; л-вое выра́внивание 
льодовико́ве вирі́внювання; л-вое зерно́ 
льодовико́ве зе́рно́; л-вое изборожде́ние 
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льодовико́ве зборознува́ння; л-вое молоко́ 
льодовико́ве молоко́; л-вое наруше́ние 
льодовико́ве пору́шення; л-вое образо-
ва́ние льодовико́ве утво́рення; л-вое 
о́зеро льодовико́ве о́зеро; л-вое шлифо-
ва́ние льдовико́ве шліфува́ння; л-вые 
воро́та льодовико́ві воро́та; л-вые на-
но́сы льодовико́ві нано́си; л-вые оса́дки 
льодовико́ві оса́дки; л-вые отложе́ния 
льодовико́ві від́клади; л. амфитеа́тр льо-
довико́вий амфітеа́тр; л. бассе́йн льодови-
ко́вий басе́йн; л. вал льодовико́вий вал; 
л. валу́н льодовико́вий валу́н; л. вы́нос 
льодовико́вий ви́нос; л. детри́тус льодо-
вико́вий детри́тус; л. ко́мплекс льодови-
ко́вий ко́мплекс; л. конгломера́т льодо-
вико́вий конгломера́т; л. конта́кт льодо-
вико́вий конта́кт; л. континента́льный 
покро́в льодовико́вий континента́льний 
по́крив; л. контро́ль льодовико́вий конт-
ро́ль; л. котёл льодовико́вий каза́н (ко-
те́л); л. ку́пол льодовико́ва ба́ня (льодови-
ко́вий ку́пол); л. лёд льодовико́вий лід; 
л. перева́л льодовико́вий перева́л; л. пе-
ри́од льодовико́вий пері́од; л. покро́в 
льодовико́вий по́крив; плейстоце́новый 
л. пери́од плейстоце́новий льодовико́вий 
пері́од; л. пото́к льодовико́вий поті́к; 
л. свод льодовико́ве склепі́ння; л. стака́н 
льодовико́вий стака́н; л. сток льодови-
ко́вий стік; л. стол льодовико́вий стіл; 
л. центр льодовико́вий центр; л. цирк 
льодовико́вий цирк; л. шлейф льодови-
ко́вий шлейф; л. шрам льодовико́вий 
шрам (рубе́ць); л. штрих льодовико́вий 
штрих; л. язы́к льодовико́вий язи́к; 
ми́ндельская л-вая эпо́ха мі́ндельська льо-
довико́ва епо́ха; пове́рхностная л-вая река́ 
поверхне́ва льодовико́ва рі́чка (ріка́); по́здняя 
л-вая эпо́ха пі́зня льодовико́ва епо́ха; 
ри́сский л. век ри́ський льодовико́вий вік 

леднико́вье льодовикі́в'я (льодовико́ва 
епо́ха) 

ледо́вый льодови́й; л-вая полоса́ льодова́ 
сму́га; л. фа́ктор льодови́й фа́ктор (чи́нник) 

ледопа́д льодопа́д, -ду 
ледопоро́дный льодопоро́дний 
ледоразде́л льодопо́діл, -лу 
ледоска́т льодоска́т, -ту 
ледоспу́ск льодоспу́ск, -ку 
ледохо́д льодохі́д, -хо́ду 
лёд-са́ло лід-са́ло, льо́ду-са́ла 

ледукси́т ледукси́т, -ту 
лёд-цеме́нт лід-цеме́нт, льо́ду-цеме́нту 
ледяно́й льодяни́й, крижани́й; л-на́я 

глы́ба льодяна́ (крижана́) бри́ла (гли́ба); 
л-на́я гора́ льодяна́ (крижана́) гора́; л-на́я 
жи́ла льодяна́ (крижана́) жи́ла; л-на́я ла-
ви́на льодяна́ (крижана́) лави́на; л-на́я 
пеще́ра льодяна́ (крижана́) пече́ра; л-на́я 
пусты́ня льодяна́ (крижана́) пусте́ля;  
л-на́я река́ льодяна́ (крижана́) рі́чка (ріка́); 
л-на́я соль льодяна́ (крижана́) сіль; л-на́я 
ша́пка льодяна́ (крижана́) ша́пка; л-но́е 
по́ле льодяне́ (крижане́) по́ле; л-но́е ядро́ 
коме́ты льодяне́ (крижане́) ядро́ коме́ти; 
л. барье́р льодяни́й (крижани́й) бар'є́р; 
л. блок льодяни́й (крижани́й) блок; 
л. буго́р льодяни́й (крижани́й) горб; л. зато́р 
льодяни́й (крижани́й) зато́р; л. каба́н льодя-
ни́й (крижани́й) каба́н; л. клин льодяни́й 
(крижани́й) клин; л. наве́с льодяни́й (кри-
жани́й) наві́с; л. пак льодяни́й (крижани́й) 
пак; л. покро́в льодяни́й (крижани́й) 
по́крив; л. пото́к льодяни́й (крижани́й) 
поті́к; л. по́яс льодяни́й (крижани́й) по́яс; 
л. столб льодяни́й (крижани́й) стовп; 
л. тума́н льодяни́й (крижани́й) тума́н; 
л. узо́р льодяни́й (крижани́й) візеру́нок; 
л. шпат льодяни́й (крижани́й) шпат; 
л. язы́к льодяни́й (крижани́й) язи́к 

лежа́чий лежа́чий; л-чая скла́дка ле-
жа́ча скла́дка; л-чее крыло́ лежа́че крило́; 
л. бок лежа́чий бік 

лежа́щий лежа́чий, зале́глий; л-щая ан-
тиклина́ль лежа́ча (зале́гла) антикліна́ль; 
л. пласт зале́глий (лежа́чий) пласт, зале́глий 
(лежа́чий) шар 

ле́жень ле́жень; ни́жний кра́сный л. 
ни́жній черво́ний ле́жень 

лезвиеви́дный лезоподі́бний; л. кри-
ста́лл лезоподі́бний криста́л 

лезиге́нный лезиге́нний; л-ные отло-
же́ния лезиге́нні ві́дклади 

ле́йас ле́йас, -су 
ле́йасовый ле́йасовий; л. отде́л 

ле́йасовий ві́дділ 
лейдлеи́т лейдлеї́т, -ту 
лейкавги́т лейкавгі́т, -ту 
лейкога́ббро лейкога́бро (нескл.) 
лейкограни́т лейкограні́т, -ту 
лейкогранога́ббро лейкогранога́бро (нескл.) 
лейкогранофи́р лейкогранофі́р, -ру 
лейкодиаба́з лейкодіаба́з, -зу 
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лейкодиори́т лейкодіори́т, -ту 
лейкокра́товый лейкокра́товий; л-вая 

поро́да лейкокра́това поро́да; л. грани́т 
лейкокра́товий грані́т; л. фойяи́т лейко-
кра́товий фойяїт́ 

лейкоксе́н лейкоксе́н, -ну 
лейколепти́т лейколепти́т, -ту 
лейколи́т лейколі́т, -ту 
лейкомонцони́т лейкомонцоні́т, -ту 
лейко́н лейко́н, -ну 
лейконо́идный лейконо́їдний; л. тип 

лейконо́їдний тип 
лейкоперти́т лейкоперти́т, -ту 
лейкопто́ховый лейкопто́ховий; л-вая 

поро́да лейкопто́хова поро́да 
лейкосапфи́р лейкосапфі́р, -ру 
лейкосо́ма лейкосо́ма, -ми 
лейкосфе́н лейкосфе́н, -ну 
лейкосфени́т лейкосфені́т, -ту 
лейкоти́л лейкоти́л, -лу 
лейкофа́н лейкофа́н, -ну 
лейкофани́т лейкофані́т, -ту 
лейкофилли́т лейкофілі́т, -ту 
лейкофиници́т лейкофініци́т, -ту 
лейкофи́р лейкофі́р, -ру 
лейкофи́т лейкофі́т, -ту 
лейкофоноли́т лейкофонолі́т, -ту 
лейкофосфи́т лейкофосфі́т, -ту 
лейкохальци́т лейкохальци́т, -ту 
лейкоцикли́т лейкоциклі́т, -ту 
лейотро́пный лейотро́пний; л-ная ра́ко-

вина лейотро́пна черепа́шка (му́шля, ско́йка) 
лейптини́т лейптині́т, -ту 
лейст лейст, -та 
лейстови́дный лейстоподі́бний 
лейтони́т лейтоні́т, -ту 
лейфи́т лейфі́т, -ту 
лейхии́т лейхії́т, -ту 
лейцили́т лейцилі́т, -ту 
лейци́н лейци́н, -ну 
лейци́т лейци́т, -ту 
лейцити́т лейцити́т, -ту; мелили́товый л. 

мелілі́товий лейцити́т 
лейцитобаза́льт лейцитобаза́льт, -ту 
лейци́товый лейци́товий; л-вая ла́ва 

лейци́това ла́ва; л. база́льт лейци́товий 
база́льт; л. санидини́т лейци́товий сані-
дині́т; л. тефри́т лейци́товий тефри́т; 
л. туф лейци́товий туф; л. фоноли́т лей-
ци́товий фонолі́т 

лейцито́ид лейцито́їд, -ду 
лейцитоли́т лейцитолі́т, -ту 

лейцитофи́р лейцитофі́р, -ру 
лейцитофи́ровый лейцитофі́ровий 
леконти́т леконти́т, -ту 
лектостратоти́п лектостратоти́п, -пу 
лектоти́п лектоти́п, -пу 
лёллинги́т льолінгі́т, -ту 
леляко́вский лелякі́вський; л-кая сви́та 

лелякі́вська сві́та 
лемберги́т лембергі́т, -ту 
лемнези́т лемнези́т, -ту 
лемнеси́т лемнеси́т, -ту 
лемниска́та лемніска́та, -ти 
лемуани́т лемуані́т, -ту 
лему́ры мн. лему́ри, -рів, напівма́впи,  

-ма́вп; лета́ющие л. літа́ючі лему́ри  
(напівма́впи) 

лён льон; го́рный л. гірськи́й льон 
ленгенбенгахи́т ленгенбенгахі́т, -ту 
лендии́т лендиї́т, -ту 
лени́вец ліни́вець, -вця; гига́нтский л. 

гіга́нтський (велете́нський) ліни́вець; дре-
ве́сный л. деревни́й ліни́вець; назе́мный л. 
назе́мний ліни́вець 

лени́вый ліни́вий; л. термо́метр ліни́вий 
термо́метр 

ле́нский ле́нський; л. я́рус ле́нський 
я́рус 

ле́нта стрі́чка, -ки, д. и п. -чці, мн. -чки́,  
-чо́к; конве́йерная л. конве́єрна стрі́чка; 
л. руды́ стрі́чка руди́; л. сульфи́да стрі́чка 
сульфі́ду; магни́тная л. магніт́на стрі́чка; 
ме́рная л. мі́рча (мі́рна) стрі́чка; нивели-
ро́вочная л. нівелюва́льна стрі́чка; нисхо-
дя́щая л. низхідна́ (спадна́) стрі́чка; поро-
доотбо́рочная л. породовідбірна́ стрі́чка; 
тормозна́я л. гальмова́ стрі́чка 

лентикуля́рный стрічкокуля́рний;  
л-ная структу́ра стрічкокуля́рна структу́ра 

лентови́дный, лентообра́зный стрічко-
поді́бний 

ле́нточно-кана́тный стрі́чково-
кана́тний, стрі́чково-ли́нвовий 

ленточнопи́льный (относящийся к пиле) 
стрічковопи́лковий 

ле́нточно-теле́жечный стрі́чково-візкови́й 
ле́нточно-цепно́й стрі́чково-ланцюго́вий 
ле́нточный стрічкови́й; годова́я л-ная 

гли́на річна́ стрічкова́ гли́на; л-ная гли́на 
стрічкова́ гли́на; л-ная жи́ла стрічкова́ 
жи́ла; л-ная инъе́кция стрічкова́ ін'є́кція; 
л-ная слои́стость (слоева́тость) стрічкова́ 
шарува́тість; л-ная структу́ра стрічкова́ 
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структу́ра; л-ная тексту́ра стрічкова́ текс-
ту́ра; л-ная я́шма стрічкова́ я́шма; л-ное 
внедре́ние стрічкове́ прони́кнення (про-
ника́ння); л-ные че́рви стрічкові́ че́рви; 
л. гнейс стрічкови́й гнейс; л. гро́хот стріч-
кови́й гро́хот; л. известня́к стрічкови́й 
вапня́к; л. конве́йер стрічкови́й конве́єр; 
л. сла́нец стрічкови́й сла́нець; л. слой 
стрічкови́й шар  

леобени́т леобені́т, -ту 
леонгарди́т леонгарди́т, -ту 
леони́т леоні́т, -ту 
леопарди́т леопарди́т, -ту 
леопольди́т леопольди́т, -ту 
лепесткови́дный пелюсткоподі́бний;  

л-ная фо́рма пелюсткоподі́бна фо́рма; 
л. амбула́кр пелюсткоподі́бний амбула́кр 

лепестко́вый пелюстко́вий 
лепесто́к пелю́стка, -ки, д. и п. -тці, мн.  

-тки́, -то́к 
лепёшка корж, -жа́, т. -же́м, ко́ржик,  

-ка; во́дорослевая л. во́доростевий корж 
(ко́ржик); шла́ковая л. шла́ковий корж 
(ко́ржик) 

лепёшкообра́зный коржеподі́бний,  
коржикоподі́бний; л-ная бо́мба коржепо-
ді́бна (коржикоподі́бна) бо́мба 

лепиди́т лепіди́т, -ту 
лепидобла́стовый лепідобла́стовий, лу-

скоподі́бний; л-вая структу́ра лепідоб-
ла́стова (лускоподі́бна) структу́ра 

лепидоде́ндроны мн. лепідоде́ндрони, -нів 
лепидокроки́т лепідокрокі́т, -ту 
лепидоли́т лепідолі́т, -ту 
лепидомела́н лепідомела́н, -ну 
лепидомо́риевый лепідомо́рієвий; л-вая 

тео́рия лепідомо́рієва тео́рія 
лепидофи́ты мн. лепідофі́ти, -тів 
лептини́т лептині́т, -ту 
лепти́т лепти́т, -ту 
лепти́товый лепти́товий; л. гнейс леп-

ти́товий гнейс 
лептограпти́дный лептограпти́дний 
лептокла́зы мн. лептокла́зи, -зів 
лептомо́рфный лептомо́рфний 
лептоспора́нгиевые сущ., мн. лептоспо-

ра́нгієві, -вих 
лептотерма́льный лептотерма́льний 
лептохери́да лептохери́да, -ди 
лептохлори́т лептохлори́т, -ту 
лермонтови́т лермонтові́т, -ту 
лернати́т лернати́т, -ту 

лерци́т лерци́т, -ту 
лерцоли́т лерцолі́т, -ту 
лес ліс, -су; ископа́емый л. викопни́й 

ліс; ксерофи́льный л. ксерофі́льний ліс; 
ли́ственный л. листяни́й ліс; листо-
па́дный л. листопа́дний ліс; ма́нгровый л. 
ма́нгровий ліс; мезофи́тный л. мезо-
фі́тний ліс; ме́лкий л. дрібни́й ліс; низко-
ро́слый л. низькоро́слий ліс; окамене́лый л. 
скам'яні́лий (закам'яні́лий) ліс; разрежён-
ный л. розрід́жений ліс; сме́шанный л. 
змі́шаний ліс; темнохво́йный л. темно-
хво́йний ліс; тропи́ческий л. тропі́чний 
ліс; туга́йный л. туга́йний ліс; хво́йный л. 
хво́йний ліс; хвощо́вый л. хвощови́й ліс; 
широколи́ственный л. широколистяни́й ліс 

лесно́й лісови́й, лісни́й; кро́мерский л. 
слой кро́мерський лісови́й шар; л-на́я зо́на 
лісова́ (лісна́) зо́на; л-на́я ложби́на лісова́ 
(лісна́) ба́лка; л-на́я по́чва лісови́й ґрунт;  
л-на́я расти́тельность лісова́ росли́нність; 
л-но́е боло́то лісове́ (лісне́) боло́то 

лёсс лес, -су; боло́тный л. боло́тний лес; 
озёрный л. озе́рний лес; по́здний л. пі́зній 
лес 

лессери́т лесери́т, -ту 
лессива́ж лесива́ж, -жу, т. -жем 
лёссиве ле́сиве (нескл.) 
лессинги́т лесингі́т, -ту 
лёссови́дный лесоподі́бний; л-ная гли́на 

лесоподі́бна гли́на; л-ная поро́да лесопо-
ді́бна поро́да; л. грунт лесоподі́бний ґрунт; 
л. сугли́нок лесоподі́бний су́глинок 

лёссовый ле́совий; л-вая поро́да ле́сова 
поро́да; л-вая по́чва ле́совий ґрунт; л-вая 
пусты́ня ле́сова пусте́ля; л. сугли́нок 
ле́совий су́глинок 

лестивари́т лестивари́т, -ту 
ле́стница схо́ди, -дів; ка́ровая л. ка́рові 

схо́ди; л. бло́ков схо́ди бло́ків; пред-
го́рная л. передгі́рні схо́ди 

ле́стничный східча́стий, сходови́й;  
л-ная жи́ла східча́ста жи́ла; л-ная 
тре́щина східча́ста трі́щина; л-ное 
утолще́ние східча́сте сто́вщення 

лета́ющий літа́ючий; л-щие лему́ры  
літа́ючі лему́ри (напівма́впи) 

лети́чевский лети́чівський; л-кие отло-
же́ния лети́чівські ві́дклади 

ле́тний лі́тній; л-няя мерзлота́ лі́тня мерз-
лота́; л-няя новоса́дка лі́тня новоса́дка 

летовици́т летовіци́т, -ту 
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летоисчисле́ние літочи́слення; геоло-
ги́ческое л. геологі́чне літочи́слення 

ле́топись літо́пис, -су; геологи́ческая л. 
геологі́чний літо́пис; гео́лого-палеонто-
логи́ческая л. гео́лого-палеонтологі́чний 
літо́пис; палеонтологи́ческая л. палеон-
тологі́чний літо́пис 

леттсоми́т летсомі́т, -ту 
лету́честь ле́ткість, -кості, т. -кістю 
лету́чий 1. летю́чий; л-чие пески́ летю́чі 

піски́; плотоя́дная л-чая мышь м'ясої́дний 
кажа́н; 

2. (легко испаряющийся) летки́й; л-чее 
вещество́ летка́ речовина́; л. компоне́нт 
летки́й компоне́нт 

лехедо́р лехедо́р, -ру 
лехии́т лехії́т, -ту 
лешательери́т лешательєри́т, -ту 
лжеокамене́лость псевдоскам'яні́лість,  

-лості, т. -лістю 
лиандрати́т ліандрати́т, -ту 
либенери́т лібенери́т, -ту 
либери́т лібери́т, -ту 
либетени́т лібетені́т, -ту 
либиги́т лібигі́т, -ту 
либолли́т ліболі́т, -ту 
либраге́н лібраге́н, -ну 
ливейнги́т лівейнгі́т, -ту 
ли́венский лі́венський; л-кие слои́ 

лі́венські шари́  
ливери́т лівери́т, -ту 
ливи́йский ліві́йський; л. я́рус ліві́йський 

я́рус 
ливингстони́т лівінгстоні́т, -ту 
ли́вневый зли́вовий; л-вая вода́ зли́вова 

вода́; л-вая эро́зия зли́вова еро́зія; л. по-
то́к зли́вовий поті́к 

лигаме́нт лігаме́нт, -та; вне́шний л. 
зо́внішній лігаме́нт 

лигаме́нтный лігаме́нтний; л-ная боро-
зда́ лігаме́нтна борозна́; л-ная систе́ма 
лігаме́нтна систе́ма; л-ная я́мка ліга-
ме́нтна я́мка 

лигату́ра лігату́ра, -ри 
лигату́рный лігату́рний; л-ное зо́лото 

лігату́рне зо́лото 
лигинодендро́н лігінодендро́н, -на 
лигни́н лігні́н, -ну 
лигни́нный лігні́нний; л-ная тео́рия 

происхожде́ния у́гле́й лігнін́на тео́рія 
похо́дження ву́гі́лля 

лигниноцеллюло́за лігніноцелюло́за, -зи 

лигни́т лігні́т, -ту; волокни́стый л. во-
локни́стий (волокнува́тий) лігні́т; дре-
ве́сный л. деревни́й лігні́т; древови́дный 
(древообра́зный) л. деревоподі́бний ліг-
ні́т; земли́стый л. земли́стий лігні́т; моло-
до́й л. молоди́й лігні́т; низкосо́ртный л. 
низькосо́ртний лігні́т; ры́хлый л. пухки́й 
лігні́т; чёрный л. чо́рний лігні́т 

лигни́товый лігні́товий; л-вая структу́ра 
лігні́това структу́ра; л. сла́нец лігні́товий 
сла́нець; л. у́голь лігні́тове ву́гі́лля 

лигноцеллюло́за лігноцелюло́за, -зи 
лигодинами́ческий лігодинамі́чний;  

л-кие фа́ции лігодинамі́чні фа́ції 
лигрои́н лігрої́н, -ну 
ли́гула лі́гула, -ли 
лигури́йский лігурі́йський; л. я́рус лігу-

рі́йський я́рус 
лиди́йский ліді́йський; л. ка́мень лі-

ді́йський ка́мінь 
лиди́т ліди́т, -ту 
лиеври́т лієври́т, -ту 
лизарди́т лізарди́т, -ту 
лизега́нговский лізега́нгівський; л-кая 

поло́счатость лізега́нгівська смуга́стість 
(смужкува́тість) 

лизиге́нный лізиге́нний 
лизиме́тр лізиме́тр, -ра 
лизиметри́ческий лізиметри́чний; 

л. ме́тод лізиметри́чний ме́тод 
ликвацио́нно-гравитацио́нный ліква-

ці́йно-гравітаці́йний; л.-г-ная дифферен-
циа́ция лікваці́йно-гравітаці́йна диферен-
ціа́ція 

ликвацио́нный лікваці́йний; л-ная ди-
фференциа́ция лікваці́йна диференціа́ція; 
л-ная тексту́ра лікваці́йна тексту́ра; л-ное 
месторожде́ние лікваці́йне родо́вище 

ликва́ция ліква́ція, -ції 
ликви́дус лікві́дус, -су 
ликго́льмский лікго́льмський; л-кие 

слои́ лікго́льмські шари́  
ликоподи́т лікоподи́т, -ту 
лиле́йные сущ., мн. лілі́йні, -них 
лилиани́т ліліані́т, -ту 
ли́лия лі́лія, -лії; водяна́я л. водяна́ 

лі́лія; двупояско́вая л. двопояско́ва лі́лія; 
дицикли́ческая л. дициклі́чна лі́лія;  
личинкообра́зная л. личинкоподі́бна 
лі́лія; ме́лкая л. дрібна́ лі́лія; моноцикли́-
ческая л. моноциклі́чна лі́лія; морска́я л. 
морська́ лі́лія; однопояско́вая л. однопо-
яско́ва лі́лія 
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лима́н лима́н, -ну 
лима́нный лима́нний, лима́новий; л-ные 

фа́ции лима́нові фа́ції 
лима́нский лима́нський; л-кая сви́та 

лима́нська сві́та 
лимб лімб, -ба; азимута́льный л. азиму-

та́льний лімб; головно́й л. головни́й (ос-
новни́й) лімб; краево́й л. крайови́й лімб; 
фронта́льный л. фронта́льний лімб; 
экваториа́льный л. екваторіа́льний лімб 

лимбурги́т лімбургі́т, -ту 
лимити́рующий обме́жувальний; 

л. фа́ктор обме́жувальний фа́ктор 
(чи́нник) 

лимни́граф лімні́граф, -фа 
лимни́ческий лімні́чний; л-кая фор-

ма́ция лімні́чна форма́ція; л-кие отложе́ния 
лімні́чні ві́дклади; л-кие фа́ции лімні́чні 
фа́ції; л. бассе́йн лімні́чний басе́йн; л-кое 
образова́ние лімні́чне утво́рення 

лимнобе́нтос лімнобе́нтос, -су 
лимнобио́з лімнобіо́з, -зу 
лимнокальци́т лімнокальци́т, -ту 
лимно́лог лімно́лог, -га 
лимноло́гия лімноло́гія, -гії 
лимнонекто́н лімнонекто́н, -ну 
лимнопланкто́н лімнопланкто́н, -ну 
лимнофи́л лімнофі́л, -ла 
лимози́т лімози́т, -ту 
лимони́т лімоні́т, -ту; бу́рый земли́стый л. 

бу́рий земли́стий лімоні́т; гу́бчатый л. 
гу́бчастий (гу́бчатий) лімоні́т; мя́гкий л. 
м'яки́й лімоні́т; ооли́товый л. оолі́товий 
лімоні́т; о́христый л. во́христий лімоні́т; 
пло́тный л. щі́льний лімоні́т; по́ристый л. 
по́ристий лімоні́т 

лимонноки́слый лимонноки́слий 
лимо́нный лимо́нний; л-ная кислота́ 

лимо́нна кислота́ 
лимури́т лімури́т, -ту 
ли́мфа лі́мфа, -фи 
ли́мы мн. лі́ми, лім 
линари́т лінари́т, -ту 
лингу́ловый лінгу́ловий; л-вые слои́  

лінгу́лові шари́  
лингуло́ид лінгуло́їд, -да 
линдагрени́т ліндагрені́т, -ту 
линдакери́т ліндакери́т, -ту 
линдинози́т ліндинози́т, -ту 
линдохи́т ліндохі́т, -ту 
линдочи́т ліндочи́т, -ту 
линдсейи́т ліндсейї́т, -ту 

линдстреми́т ліндстремі́т, -ту 
линеаме́нт лінеаме́нт, -та 
лине́йка ліні́йка, -ки, д. и п. -йці, р. мн.  

-йок; масшта́бная л. масшта́бна ліні́йка; 
нивелиро́вочная л. нівелюва́льна ліні́йка 

лине́йно-конта́ктовый ліні́йно-конта́к-
товий; л.-к-вая кора́ выве́тривания лі-
ні́йно-конта́ктова кора́ вивіт́рювання 
(зві́трювання) 

лине́йно-ланце́тный ліні́йно-ланце́тний 
лине́йно-ланцетови́дный ліні́йно-

ланцетоподі́бний; л.-л. лист ліні́йно-
ланцетоподі́бний лист 

лине́йно-паралле́льный ліні́йно-пара-
ле́льний; л.-п-ная структу́ра ліні́йно-
парале́льна структу́ра; л.-п-ная тексту́ра 
ліні́йно-парале́льна тексту́ра; л.-п-ное 
напластова́ние ліні́йно-парале́льне на-
пластува́ння (нашарува́ння) 

лине́йность ліні́йність, -ності, т. -ністю 
лине́йно-табли́тчатый ліні́йно-табли́тчас-

тий; л.-т-тое разви́тие ліні́йно-табли́тчастий 
ро́звиток 

лине́йно-тре́щинный ліні́йно-тріщи́нний; 
л.-т-ная кора́ выве́тривания ліні́йно-
тріщи́нна кора́ виві́трювання (зві́трювання) 

лине́йно-часто́тно-модули́рованный 
ліні́йно-часто́тно-модульо́ваний; л.-ч.-м. 
сигна́л ліні́йно-часто́тно-модульо́ваний 
сигна́л 

лине́йный ліні́йний; л-ная аре́а (аре́я) 
ліні́йна аре́а (аре́я); л-ная геосинклина́ль 
ліні́йна геосинкліна́ль; л-ная доли́на лі-
ні́йна доли́на; л-ная дю́на ліні́йна дю́на; 
л-ная зави́симость ліні́йна зале́жність;  
л-ная континента́льность ліні́йна конти-
нента́льність; л-ная кора́ выве́тривания 
ліні́йна кора́ вивіт́рювання (зві́трювання); 
л-ная ориентиро́вка ліні́йне орієнту-
ва́ння; л-ная отде́льность ліні́йна ок-
ре́мість; л-ная скла́дка ліні́йна скла́дка; 
л-ная скла́дчатость ліні́йна склад-
ча́стість; л-ная скульпту́ра ліні́йна скульп-
ту́ра; л-ная сланцева́тость ліні́йна слан-
цюва́тість; л-ная структу́ра ліні́йна струк-
ту́ра; л-ная тексту́ра ліні́йна тексту́ра;  
л-ная уса́дка ліні́йна уса́дка; л-ная фильт-
ра́ция ліні́йна фільтра́ція; л-ная эро́зия 
ліні́йна еро́зія; л-ное землетрясе́ние лі-
ні́йний землетру́с; л-ное изверже́ние  
ліні́йне ви́верження; л-ное напластова́ние 
ліні́йне напластува́ння (нашарува́ння);  
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л-ное расшире́ние ліні́йне розши́рення;  
л-ные запа́сы зо́лота ліні́йні запа́си 
зо́лота; л. исто́чник ліні́йне джерело́; 
л. непродо́льный годо́граф ліні́йний  
непоздо́вжній (неподо́вжній) годо́граф; 
л. отбо́р ліні́йний відбі́р; л. попере́чный 
годо́граф ліні́йний попере́чний годо́граф; 
л. клива́ж ліні́йний кліва́ж; л. лист лі-
ні́йний лист; л. масшта́б ліні́йний масш-
та́б; л. мо́дуль ліні́йний мо́дуль; л. о́блик 
ліні́йний о́брис; л. параллели́зм ліні́йний 
паралелі́зм; л. пото́к ліні́йний поті́к; 
л. разме́р ліні́йний ро́змір; л. разъеди-
ни́тель ліні́йний роз'є́днувач; л. ряд лі-
ні́йний ряд; л. сброс ліні́йний скид; 
л. сдвиг ліні́йний зсув; л. шов ліні́йний шов 

лине́йчатость ліні́йчастість, -тості, т.  
-тістю 

лине́йчатый ліні́йчастий; л. спектр  
ліні́йчастий спектр 

ли́нза лі́нза, -зи; вы́тянутая л. ви́довжена 
лі́нза; гли́нистая л. гли́ниста (гли́няста) 
лі́нза; двояковы́пуклая л. двоопу́кла (дво-
ви́пукла) лі́нза; иммерсио́нная л. імерсі́йна 
лі́нза; конде́нсорная л. конде́нсорна лі́нза; 
конкрецио́нная л. конкреці́йна лі́нза; 
л. Бертра́на лі́нза Бертра́на; л. заме-
ще́ния лі́нза замі́щення; л. колчеда́на 
лі́нза колчеда́ну; л. Лазо́ лі́нза Лазо́; 
л. пири́та лі́нза піри́ту; рассе́ивающая л. 
розсі́ювальна лі́нза; ру́дная л. ру́дна лі́нза; 
собира́тельная л. збира́льна лі́нза; упло-
щённая л. спло́щена (сплю́щена) лі́нза 

линзови́дно-микрослои́стый лінзопо-
ді́бно-мікрошарува́тий; л.-м-тая тексту́ра 
лінзоподі́бно-мікрошарува́та тексту́ра 

линзови́дный, линзообра́зный лінзопо-
ді́бний; л-ная жи́ла лінзоподі́бна жи́ла;  
л-ная за́лежь лінзоподі́бний по́клад;  
л-ная интру́зия лінзоподі́бна інтру́зія;  
л-ная по́ра лінзоподі́бна по́ра; л-ная пус-
тота́ лінзоподі́бна порожни́на (пустота́);  
л-ная слои́стость (слоева́тость) лінзопо-
ді́бна шарува́тість; л-ная сло́йчатость 
лінзоподі́бна шарува́тість; л-ная струк-
ту́ра лінзоподі́бна структу́ра; л-ная текс-
ту́ра лінзоподі́бна тексту́ра; л-ное зале-
га́ние лінзоподі́бне заляга́ння; л-ное мес-
торожде́ние лінзоподі́бне родо́вище;  
л-ное пересла́ивание лінзоподі́бне пере-
шаро́вування; л-ное ру́дное те́ло лінзопо-
ді́бне ру́дне ті́ло; л. песо́к лінзоподі́бний 

пісо́к; л. пласт лінзоподі́бний пласт (лін-
зоподі́бний шар) 

ли́нзовый лі́нзовий 
линзу́ющийся лінзува́льний; л-щаяся 

жи́ла лінзува́льна жи́ла 
ли́ния лі́нія, -нії; автомати́ческая л. ав-

томати́чна лі́нія; агониати́товая л. агоніа-
ти́това лі́нія; агонисти́ческая л. агоніс-
ти́чна лі́нія; аммони́товая л. амоні́това 
лі́нія; ангустиселла́тная л. ангустисе-
ла́тна лі́нія; андези́товая л. андези́това 
лі́нія; антиклина́льная л. антикліна́льна 
лі́нія; апика́льная л. апіка́льна лі́нія; 
аселла́тная л. асела́тна лі́нія; ату́риевая 
перегоро́дочная л. ату́рієва перего-
ро́дкова лі́нія; ба́зисная л. ба́зисна лі́нія; 
берегова́я л. берегова́ лі́нія; бесседе́льная л. 
безсіде́льна лі́нія; бокова́я л. бічна́ (боко-
ва́) лі́нія; вво́дная л. ввідна́ лі́нія; ви-
зи́рная л. візи́рна лі́нія; винтова́я л. гвин-
това́ лі́нія; возду́шная л. повіт́ря́на лі́нія; 
вы́пуклая л. опу́кла (ви́пукла) лі́нія; го-
ниати́товая л. гоніати́това лі́нія; гра-
ни́чная л. грани́чна лі́нія; двойны́е л-нии 
подві́йні лі́нії; дорса́льная л. дорса́льна 
лі́нія; дре́вняя берегова́я л. да́вня берего-
ва́ лі́нія; за́данная л. за́дана лі́нія; за-
мо́чная л. замко́ва лі́нія; зато́пленная 
берегова́я л. зато́плена берегова́ лі́нія; 
зре́лая берегова́я л. зрі́ла берегова́ лі́нія; 
зу́бчатая берегова́я л. зубча́ста берегова́ 
лін́ія; изобати́ческая л. ізобати́чна лі́нія; 
изогие́тная л. ізогіє́тна лі́нія; изого-
на́льная л. ізогона́льна лі́нія; изодина-
ми́ческая л. ізодинамі́чна лі́нія; изокли-
на́льная л. ізокліна́льна лі́нія; 
изопьести́ческая л. ізоп'єсти́чна лі́нія; 
изосейсми́ческая л. ізосейсмі́чна лі́нія; 
исхо́дная л. вихідна́ лі́нія; клима-
ти́ческая снегова́я л. клімати́чна снігова́ 
лі́нія; ко́нтурная л. ко́нтурна лі́нія; кор-
реляцио́нная л. кореляці́йна лі́нія; косей-
сми́ческая л. косейсмі́чна лі́нія; котек-
ти́ческая л. котекти́чна лі́нія; крива́я л. 
крива́ лі́нія; крупнопункти́рная л. вели-
копункти́рна лі́нія; латиселла́тная л. ла-
тисела́тна лі́нія; л. Бе́кке лі́нія Бе́кке; 
л. вда́вливания лі́нія вда́влювання; 
л. ви́димости лі́нія ви́димості; л. второ́го 
поря́дка лі́нія дру́гого поря́дку; 
л. вы́ходов лі́нія ви́ходів; л. есте́ственного 
отко́са лі́нія приро́дного схи́лу;  
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л. инволю́тности лі́нія інволю́тності; 
л. исто́чников лі́нія джере́л; л. ка́мерных 
отложе́ний лі́нія ка́мерних ві́дкладів; 
л. ма́лого сопротивле́ния лі́нія мало́го 
о́пору; л. мо́щности лі́нія поту́жності; 
л. надви́га лі́нія на́суву; л. напласто-
ва́ния лі́нія напластува́ння (нашарува́ння); 
л. нараста́ния лі́нія нароста́ння; л. нару-
ше́ния лі́нія пору́шення; л. наступа́ния 
лі́нія наступа́ння; л. несогла́сия лі́нія не-
згі́дності; л. обнаже́ний лі́нія відсло́нень; 
л. обруше́ния лі́нія обва́лювання; л. од-
новре́ме́нных прили́вов лі́нія одноча́сних 
припли́вів; л. остано́вки ро́ста лі́нія при-
пи́нення ро́сту; л. отсчёта лі́нія ві́дліку; 
л. паде́ния лі́нія паді́ння; л. переги́ба 
лі́нія переги́ну; л. перегоро́дки лі́нія пере-
горо́дки; л. пове́рхности лі́нія пове́рхні; 
л. подня́тия лі́нія підняття́; л. подъёма 
лі́нія підйо́му; л. прибо́я лі́нія прибо́ю; 
л. приведе́ния лі́нія зве́дення; л. при-
ли́вов лі́нія припли́вів; л. проги́ба лі́нія 
проги́ну; л. происхожде́ния лі́нія по-
хо́дження; л. простира́ния лі́нія простя-
га́ння; л. простре́ла лі́нія прострі́лу; 
л. пьезометри́ческой пове́рхности лі́нія 
п'єзометри́чної пове́рхні; л. ра́вного ин-
терва́ла лі́нія рі́вного інтерва́лу; 
л. ра́вной величины́ лі́нія рі́вної величи-
ни́; л. ра́вной солёности лі́нія рі́вної со-
ло́ності; л. разде́ла лі́нія по́ділу; л. раз-
ло́ма лі́нія розло́му; л. размы́ва лі́нія роз-
ми́ву; л. разры́ва лі́нія розри́ву; л. рас-
ка́лывания лі́нія розко́лювання; л. ро́ста 
лі́нія ро́сту; л. сбро́са лі́нія ски́ду; л. свя́зи 
лі́нія зв'язку́; л. скольже́ния лі́нія 
ко́взання (ско́взання); л. сла́бости земно́й 
коры́ лі́нія сла́бкості земно́ї кори́; л. сме-
ще́ния лі́нія змі́щення; л. смыка́ния лі́нія 
змика́ння; л. сраще́ния лі́нія зро́щення; 
л. тече́ния лі́нія течії́; л. шарни́ра лі́нія 
шарні́ра; ло́маная л. ла́мана лі́нія; 
ло́пастная л. лопате́ва лі́нія; магни́тная л. 
магні́тна лі́нія; манти́йная л. манті́йна 
лі́нія; мёртвая л. ме́ртва лі́нія; мура́льная л. 
мура́льна лі́нія; накло́нная ба́зисная л. 
похи́ла ба́зисна лі́нія; направля́ющая л. 
напрямна́ лі́нія; наступа́ющая берегова́я л. 
наступа́льна берегова́ лі́нія; неискажён-
ная л. нескри́влена (неви́кривлена) лі́нія; 
нейтра́льная л. нейтра́льна лі́нія; обсек-
ва́тная л. сбро́са обсеква́тна лі́нія ски́ду; 

орографи́ческая л. орографі́чна лі́нія; 
осева́я л. осьова́ лі́нія; основна́я л. основ-
на́ лі́нія; первонача́льная л. воды́ 
пе́рві́сна лі́нія води́; перегоро́дочная л. 
перегоро́дкова лі́нія; песча́ная л. піща́на 
лі́нія; пита́тельная л. живи́льна лі́нія; 
поднима́ющаяся берегова́я л. висхідна́ 
берегова́ лі́нія; поиско́вая л. пошуко́ва 
(розшуко́ва, розві́дувальна) лі́нія; пре-
де́льная л. грани́чна лі́нія; приёмная л. 
прийма́льна лі́нія; прове́рочная л. пере-
ві́рна́ лі́нія; пряма́я л. пряма́ лі́нія; пунк-
ти́рная л. пункти́рна лі́нія; разве́дочная л. 
розві́дувальна лі́нія; разме́рная л. роз-
мі́рна лі́нія; раскалённая л. розжа́рена 
(розпе́чена) лі́нія; ресекве́нтная л. сбро́са 
ресекве́нтна лі́нія ски́ду; риа́совая бере-
гова́я л. ріа́сова берегова́ лі́нія; рифеоце-
ра́ссовая л. рифеоцера́сова лі́нія; сбо́рная л. 
збі́рна лі́нія; сбро́совая (сбро́сная, сброс-
на́я) берегова́я л. скидна́ берегова́ лі́нія; 
сво́довая л. склепі́нна лі́нія; сейс-
ми́ческая л. сейсмі́чна лі́нія; сейсмотек-
тони́ческая л. сейсмотектоні́чна лі́нія; 
септа́льная л. септа́льна лі́нія; силова́я л. 
силова́ лі́нія; сло́жная берегова́я л. склад-
на́ берегова́ лі́нія; смы́чная л. зми́чна 
лі́нія; снегова́я л. снігова́ лі́нія; совпа-
да́ющая л. збі́жна лі́нія; сплошна́я л. 
суці́льна лін́ія; среди́нная л. сере́динна 
лі́нія; сре́дняя л. сере́дня лі́нія; сре́дняя 
спинна́я л. сере́дня спинна́ лі́нія; стенна́я л. 
стінна́ лі́нія; суту́рная л. суту́рна лі́нія; 
тектони́ческая л. тектоні́чна лі́нія; тек-
тоновулкани́ческая л. тектоновулкані́чна 
лі́нія; тёмная л. те́мна лі́нія; терма́льная л. 
терма́льна лі́нія; терра́совая л. тера́сова 
лі́нія; узкоседе́льная л. вузькосіде́льна 
лі́нія; узлова́я л. вузлова́ лі́нія; утолщён-
ная л. сто́вщена (пото́вщена) лі́нія; фило-
генети́ческая л. філогенети́чна лі́нія; 
фи́рновая л. фі́рнова лі́нія; фраунго-
фе́рова л. фраунгофе́рова лі́нія; це́льная 
манти́йная л. суці́льна манті́йна лі́нія; 
центра́льная л. центра́льна лі́нія; цепна́я л. 
ланцюго́ва лі́нія; церати́товая л. цера-
ти́това лі́нія; шарни́рная л. шарні́рна 
лі́нія; широкоседе́льная л. широкосі-
де́льна лі́нія; шо́вная л. шво́ва (шо́вна) 
лі́нія; штрихова́я л. штрихова́ лі́нія; эвтек-
ти́ческая л. евтекти́чна лі́нія; эквипотен-
циа́льная л. еквіпотенціа́льна лі́нія; 
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эллиноцера́совая перегоро́дочная л. 
еліноцера́сова перегоро́дкова лі́нія 

линнеи́т лінеї́т, -ту 
линнео́н лінео́н, -ну 
линне́ум ліне́ум, -му 
линози́т лінози́т, -ту 
линофи́льный лінофі́льний 
линофи́р лінофі́р, -ру 
линофи́ровый лінофі́ровий 
линтони́т лінтоні́т, -ту 
лиотро́пный ліотро́пний 
лиофи́льный ліофі́льний 
лиофо́бный ліофо́бний 
липа́льский ліпа́льський; л. интерва́л 

ліпа́льський інтерва́л 
липари́т ліпари́т, -ту 
липари́товый ліпари́товий; л-вая пе́мза 

ліпари́това пе́мза 
липаритодаци́т ліпаритодаци́т, -ту 
липи́ды мн. ліпі́ди, -дів 
ли́повые сущ., мн. ли́пові, -вих 
липогене́з ліпогене́з, -зу 
липодоли́т ліподолі́т, -ту 
липо́идный ліпо́їдний 
липо́иды мн. ліпо́їди, -дів 
липондоли́ты мн. ліпондолі́ти, -тів 
липопалингене́з ліпопалінгене́з, -зу 
липпи́т ліпі́т, -ту 
липсхомби́т ліпсхомбі́т, -ту 
липтини́т ліптині́т, -ту 
липтобиоли́т ліптобіолі́т, -ту; ку-

ти́куловый л. кути́куловий ліптобіолі́т; 
смоляно́й л. смоляни́й ліптобіолі́т 

липтобиоли́товый ліптобіолі́товий; 
л. у́голь ліптобіолі́тове ву́гі́лля 

лирокони́т ліроконі́т, -ту 
лирокопмалахи́т лірокопмалахі́т, -ту 
лиротени́т ліротені́т, -ту 
лиру́ля ліру́ля, -лі 
лиси́ничский лиси́ницький; л-кая сви́та 

лиси́ницька сві́та; л-кие слои́ лиси́ницькі 
шари́  

лисича́нский лисича́нський; л-кая 
сви́та лисича́нська сві́та 

лисичёвский лисичі́вський; л-кая сви́та 
лисичі́вська сві́та 

лискирди́т лискірди́т, -ту 
лисове́цкий лісове́цький; л. подгори-

зо́нт лісове́цький підгоризо́нт 
лист лист, -ту (собир.) и -та́ (конкр. до-

кумент); бельги́йский л. бельгі́йський 
лист; бесконе́чные л-тья тетраэ́дров 

нескінче́нні листи́ тетрае́дрів; веерооб-
ра́зный л. віялоподі́бний лист; вер-
ху́шечный л. верхі́вковий лист; вол-
ни́стый л. хвиля́стий лист; волокни́стый л. 
волокни́стий (волокнува́тий) лист; вто-
ри́чный л. втори́нний лист; глянцеви́тый л. 
глянсува́тий лист; два́жды перисто-
сло́жный л. дві́чі перистоскладни́й лист; 
два́жды тройча́тый л. дві́чі трійча́стий 
лист; двупи́льчатый л. двопилча́стий 
лист; двупласти́нчатый л. двоплас-
ти́нчастий лист; до́льчатый л. часточ-
ко́вий лист; заро́дышевый л. за́родко́вий 
лист; иго́льчатый л. голча́стий лист; 
клинообра́зный л. клиноподі́бний (клин-
ча́стий, клинува́тий) лист; копьеви́дный л. 
списоподі́бний лист; кро́ющий л. покрив-
ни́й лист; кружевно́й л. мере́живний лист; 
ланцетови́дный л. ланцетоподі́бний лист; 
лине́йно-ланцетови́дный л. ліні́йно-
ланцетоподі́бний лист; лине́йный л. лі-
ні́йний лист; л. папоротникообра́зных 
лист папоротеподі́бних; л. с ма́товой по-
ве́рхностью лист із ма́товою пове́рхнею; 
л. с па́льчатым жилкова́нием лист із 
пальча́стим жилкува́нням; л. с парал-
ле́льной нерва́цией лист із парале́льною 
нерва́цією; лопатообра́зный л. лопатопо-
ді́бний лист; мелкозубча́тый л. дрібнозуб-
ча́стий лист; мечеви́дный л. мечопо-
ді́бний лист; многоле́тний л. багато-
рі́чний лист; морщи́нистый л. 
змо́ршкуватий лист; надрезно́й л. 
надрі́заний лист; непреры́вный л. безпе-
ре́рвний лист; нераспусти́вшийся л. не-
розго́рнутий (нерозбрунько́ваний) лист; 
ни́жний л. ни́жній лист; объе́млющий л. 
обхопни́й лист; ова́льный л. ова́льний лист; 
одноло́пастный л. однолопате́вий лист; 
окру́глый л. окру́глий лист; опушённый л. 
опу́шений лист; остроконе́чный л. шпи-
ля́стий (шпича́стий, го́стрий, гострокін-
це́вий) лист; па́льчатый л. пальча́стий лист; 
парноперистосло́жный л. парноперисто-
складни́й лист; перви́чный л. перви́нний 
лист; перисторазде́льный л. перистороз-
ді́льний лист; пе́ристый л. пери́стий лист; 
пи́льчатый л. пилча́стий лист; плоду́щий л. 
плодю́чий лист; почкови́дный л. брунько-
поді́бний лист; продолгова́то-ланцето-
ви́дный л. довга́сто-ланцетоподі́бний 
лист; продолгова́тый л. довга́стий лист; 
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рассечённый л. розсі́чений (розтя́тий, 
розі́тнутий) лист; ремнеобра́зный л. ре-
менеподі́бний лист; ромби́ческий л. ром-
бі́чний лист; сердцеви́дно-яйцеви́дный л. 
серцеподі́бно-яйцеподі́бний лист; сердце-
ви́дный л. серцеподі́бний лист; се́тчатый л. 
сітча́стий (сітча́тий) лист; сжа́тый л. 
сти́снений (сти́снутий) лист; сидя́чий л. 
сидя́чий лист; сло́жный л. складни́й лист; 
стеблево́й (стеблёвый) л. стеблови́й лист; 
стери́льный л. стери́льний лист; стрело-
ви́дный л. стрілоподі́бний лист; тройча-
тосло́жный л. трійчастоскладни́й лист; 
тройча́тый л. трійча́стий лист; цве-
то́чный л. квітко́вий лист; це́льный л. 
ці́лісний лист; цилиндри́ческий л. цилін-
дри́чний лист; черешко́вый л. череш-
ко́вий лист; четырёхразде́льный л. чоти-
рирозді́льний лист; чешуеви́дный л. лус-
коподі́бний лист; шерохова́тый л. шорст-
ки́й лист; шилови́дный л. шилоподі́бний 
лист; широколанце́тный л. широколан-
це́тний лист; эллипти́ческий л. еліп-
ти́чний лист; яйцеви́дный л. яйцепо-
ді́бний лист 

листва́ ли́стя; муто́вчатая л. кільча́сте 
ли́стя; спороно́сная л. спороно́сне ли́стя; 
супроти́вная л. супроти́вне ли́стя 

листвени́т листвені́т, -ту 
лиственитиза́ция лиственітиза́ція, -ції 
ли́ственница модри́на, -ни 
ли́ственный листяни́й; л-ное де́рево ли-

стяне́ де́рево; л. лес листяни́й ліс; л. мох 
листяни́й мох 

листи́дный лісти́дний; л. скеле́т ліс-
ти́дний скеле́т 

листова́тость листува́тість, -тості, т.  
-тістю; волокни́стая л. волокни́ста (во-
локнува́та) листува́тість; лине́йная л. 
ліні́йна листува́тість; л. напластова́ния 
листува́тість напластува́ння (нашару-
ва́ння); ло́жная л. неспра́вжня листу-
ва́тість; то́нкая л. тонка́ листува́тість 

листова́тый листува́тий; л-тая гли́на 
листува́та гли́на; л-тая структу́ра листу-
ва́та структу́ра; л-тая тексту́ра листува́та 
тексту́ра; л-тое сложе́ние листува́та бу-
до́ва; л. ка́мень листува́тий ка́мінь; 
л. о́блик листува́тий о́брис; л. пиро-
филли́т листува́тий пірофілі́т; л. серпен-
ти́н листува́тий серпенти́н; л. тальк лис-
тува́тий тальк; л. теллу́р листува́тий те-

лу́р; л. торф листува́тий торф; л. у́голь 
листува́те ву́гі́лля; л. цеоли́т листува́тий 
цеолі́т 

листови́дный листоподі́бний, листкопо-
ді́бний; л-ные жа́бры листоподі́бні (лист-
коподі́бні) зя́бра 

листово́й листови́й; л-ва́я инъе́кция 
листова́ ін'є́кція; л-ва́я коне́чность листо-
ва́ кінці́вка; л-ва́я слюда́ листова́ слюда́; 
л-ва́я структу́ра листова́ структу́ра; л-ва́я 
тексту́ра листова́ тексту́ра; л-ва́я фло́ра 
листова́ фло́ра; л-ва́я щель листова́ 
щі́ли́на; л-во́е зо́лото листове́ зо́лото;  
л-во́е отве́рстие листови́й о́твір; л-во́е 
строе́ние листова́ будо́ва; л. проры́в лис-
тови́й прори́в; л. рубе́ц листови́й рубе́ць; 
л. силика́т листови́й силіка́т; л. след лис-
тови́й слід; л. у́голь листове́ ву́гі́лля; 
л. шрам листови́й шрам (рубе́ць) 

листоза́вровый листоза́вровий; л-вая 
фа́уна листоза́врова фа́уна 

листо́к листо́к, -тка́; заро́дышевый л. 
за́родко́вий листо́к; нару́жный л. 
зо́внішній листо́к 

листоно́гие сущ., мн. листоно́гі, -гих; 
листоно́гие ракообра́зные листоно́гі ра-
коподі́бні 

листообра́зный листоподі́бний; л-ная 
ло́пасть листоподі́бна ло́пать 

листопа́дный листопа́дний, листо-
па́довий; л. лес листопа́дний ліс 

листорасположе́ние листорозташува́ння 
листосложе́ние листобудо́ва, -ви 
листосте́бельный листостеблови́й; 

л. мох листостеблови́й мох 
листо́чек листо́чок, -чка; втори́чный л. 

втори́нний листо́чок; сло́жный л. склад-
ни́й листо́чок; слюдяно́й л. слюдяни́й 
листо́чок; спа́йный л. спа́йний листо́чок; 
чешуеви́дный л. лускоподі́бний листо́чок 

листоя́дные сущ., мн. листкої́дні, -них 
ли́стриум ли́стріум, -му 
листри́ческий лістри́чний; л-кая по-

ве́рхность лістри́чна пове́рхня; л. проме-
жу́ток лістри́чний промі́жок; л. сброс 
лістри́чний скид 

лита́рг літа́рг, -гу 
лите́йный лива́рний; л. антраци́т ли-

ва́рний антраци́т 
литидиони́т літидіоніт́, -ту 
ли́тиево-желе́зистый лі́тієво-залі́зистий; 

л.-ж-тая слюда́ лі́тієво-залі́зиста слюда́ 
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ли́тиевый лі́тієвий; л-вая вода́ лі́тієва 
вода́; л-вая слюда́ лі́тієва слюда́; л. мус-
кови́т лі́тієвий мускові́т; л. турмали́н 
лі́тієвий турмалі́н 

ли́тий лі́тій, -тію 
лити́нистый літи́нистий; л-тая слюда́ 

літи́ниста слюда́ 
литиони́т літіоні́т, -ту 
литиофили́т літіофілі́т, -ту 
литиофори́т літіофори́т, -ту 
литисти́дный літисти́дний; л-ная гу́бка 

літисти́дна гу́бка 
лити́товый літи́товий; л-вая ва́кка лі-

ти́това ва́ка 
литифика́ция літифіка́ція, -ції 
литифици́рованный літифіко́ваний 
литифици́ровать[ся] літифікува́ти[ся],  

-ку́ю, -ку́єш, -ку́є[ться] 
лити́ческий літи́чний; л. туф літи́чний 

туф 
литмоло́гия літмоло́гія, -тії 
литмосфероло́гия літмосфероло́гія, -гії 
литмостратиграфи́ческий літмостати-

графі́чний; л-кая схе́ма літмостратигра-
фі́чна схе́ма; л-кое подразделе́ние літмо-
стратиграфі́чний підро́зділ 

литмостратигра́фия літмостратигра́фія, 
-фії 

литобиони́т літобіоні́т, -ту 
литобиосфе́ра літобіосфе́ра, -ри 
литове́жский літове́зький; л-кая сви́та 

літове́зька сві́та 
литогене́з, литогене́зис літогене́з, -зу, 

літогене́зис, -су 
литогенети́ческий літогенети́чний; л-кая 

аккре́ция літогенети́чна акре́ція 
литогеохими́ческий літогеохімі́чний;  

л-кая съёмка літогеохімі́чне зніма́ння 
(літогеохімі́чна зйо́мка) 

литогра́мма літогра́ма, -ми 
литогра́фский літогра́фський; л-кая 

структу́ра літогра́фська структу́ра; 
л. известня́к літогра́фський вапня́к; 
л. ка́мень літогра́фський ка́мінь 

литографи́ческий літографі́чний; л. ка́-
мень літографі́чний ка́мінь; л. сла́нец літо-
графі́чний сла́нець 

литоде́сма літоде́сма, -ми 
литодина́мика літодина́міка, -ки, д. и п. 

-міці 
литодинами́ческий літодинамі́чний; 

л. пото́к літодинамі́чний поті́к 

литоида́льный літоїда́льний 
литоиди́т літоїди́т, -ту 
литоиди́товый літоїди́товий; л-вая 

структу́ра літоїди́това структу́ра 
лито́идный літо́їдний; л-ная оболо́чка 

літо́їдна оболо́нка; л-ная структу́ра лі-
то́їдна структу́ра 

литокла́з літокла́з, -зу 
литокласти́ческий літокласти́чний;  

л-кая структу́ра літокласти́чна струк-
ту́ра; л-кая трещинова́тость літоклас-
ти́чна тріщинува́тість; л. туф літоклас-
ти́чний туф 

литологи́ческий літологі́чний; л-кая 
за́лежь не́фти літологі́чний по́клад на́фти; 
л-кая лову́шка літологі́чна па́стка; л-кая 
номенклату́ра літологі́чна номенклату́ра; 
л-кая пове́рхность літологі́чна пове́рхня; 
л-кая фа́ция літологі́чна фа́ція; л-кая 
форма́ция літологі́чна форма́ція; л. знак 
літологі́чний знак; л. ко́мплекс літоло-
гі́чний ко́мплекс; л. контро́ль літоло-
гі́чний контро́ль; л. при́знак літологі́чна 
озна́ка; л. разре́з літологі́чний ро́зріз; 
л. соста́в літологі́чний склад; л. хара́ктер 
літологі́чний хара́ктер; л-кое сво́йство 
літологі́чна власти́вість 

литоло́гия літоло́гія, -гії 
лито́лого-минералоги́ческий літо́лого-

мінералогі́чний 
лито́лого-стратиграфи́ческий літо́лого-

стратиграфі́чний; л.-с-кая па́чка лі-
то́лого-стратиграфі́чна па́чка 

лито́лого-фациа́льный літо́лого-
фаціа́льний 

литомо́рфный літомо́рфний 
литомура́ция літомура́ція, -ції 
литопли́нт літоплі́нт, -та 
литопо́н літопо́н, -ну 
литорали́т літоралі́т, -ту 
литора́ль літора́ль, -лі, т. -ллю 
литора́льный літора́льний; л-ная зо́на 

літора́льна зо́на; л-ная фа́ция літора́льна 
фа́ція; л-ные оса́дки літора́льні оса́дки;  
л-ные отложе́ния літора́льні ві́дклади 

литори́новый літори́новий; л-вое мо́ре 
літори́нове мо́ре 

литосидери́т літосидери́т, -ту 
литосидероболи́т літосидероболі́т, -ту 
литоспо́ровый літоспо́ровий; л-вая 

зо́на літоспо́рова зо́на 
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литостати́ческий літостати́чний; л-кое 
давле́ние літостати́чний тиск 

литостратиграфи́ческий літострати-
графі́чний; л-кая зо́на літостратиграфі́чна 
зо́на; л-кая классифика́ция літострати-
графі́чна класифіка́ція; л. горизо́нт літо-
стратиграфі́чний горизо́нт; л. ме́тод літо-
стратиграфі́чний ме́тод; л-кое подразде-
ле́ние літостратиграфі́чний підро́зділ 

литостратигра́фия літостратигра́фія, -фії 
литосфе́ра літосфе́ра, -ри 
литосфе́рный літосфе́рний; л-ная вода́ 

літосфе́рна вода́; л-ная плита́ літосфе́рна 
плита́ 

литота́мнии мн. літота́мнії, -ній 
литоти́п літоти́п, -пу 
литото́п літото́п, -па 
литоту́ф літоту́ф, -фу 
литофа́ция літофа́ція, -ції 
литофи́за літофі́за, -зи 
литофи́л літофі́л, -ла 
литофи́льный літофі́льний; л. элеме́нт 

літофі́льний елеме́нт 
литофи́т літофі́т, -ту 
литохими́ческий літохімі́чний; по-

иско́вый л. ме́тод пошуко́вий (розшу-
ко́вий, розві́дувальний) літохімі́чний 
ме́тод 

литоцерати́дный літоцерати́дний 
литуитико́н літуїтико́н, -ну 
литуитико́новый літуїтико́новий 
литьё литво́, -ва́; ка́менное л. кам'яне́ 

(камін́не) литво́ 
лифт ліфт; плу́нжерный л. плу́нжерний 

ліфт 
ли́фтовый лі́фтовий; л-вая коло́нна 

лі́фтова коло́на 
лихви́нский лихві́нський; л-кий подъя́рус 

лихві́нський під'я́рус; л-кое межледнико́вье 
лихві́нське міжльодовикі́в'я; л-кое оледе-
не́ние лихві́нське зледені́ння (заледені́ння) 

лихенологи́ческий лихенологі́чний 
лихеноме́трия лихеноме́трія, -рії 
лихи́да лихі́да, -ди 
лихни́т лихні́т, -ту 
лицево́й лицьови́й, лицеви́й; л-ва́я 

о́бласть лицьова́ діля́нка; л-ва́я сторона́ 
криста́лла лицьови́й (лицеви́й) бік крис-
та́ла; л. клива́ж лицьови́й (лицеви́й) клі-
ва́ж; л. у́гол лицьови́й (лицеви́й) кут 

личи́нка личи́нка; камподееви́дная л. 
камподієподіб́на личи́нка 

личинкообра́зный личинкоподі́бний;  
л-ная ли́лия личинкоподі́бна лі́лія 

личи́ночный личи́нковий; л-ная 
ра́ковина личи́нкова черепа́шка (му́шля, 
ско́йка); л-ная ста́дия личи́нкова ста́дія; 
л-ная часть ра́ковины личи́нкова час-
ти́на черепа́шки (му́шлі, ско́йки); л-ное 
состоя́ние личи́нковий стан 

личи́т лічи́т, -ту 
личфильди́т лічфільди́т, -ту 
лиша́й лиша́й, -шаю́, т. -шає́м 
лиша́йник лиша́йник, -ка; л. тилла́нзия 

лиша́йник тила́нзію 
лишённый позба́влений; л. напря-

же́ний у́ровень позба́влений напру́г 
рі́вень; л. сто́ка ледни́к позба́влений 
сто́ку (стіка́ння) льодови́к 

лишня́нский лишня́нський; л-кая сви́та 
лишня́нська сві́та 

лланва́рский лланва́рський; л. я́рус 
лланва́рський я́рус 

лланде́йльский лланде́йльський; л. я́рус 
лланде́йльський я́рус 

лландовери́йский лландовері́йський; 
л. я́рус лландовері́йський я́рус 

лоб лоб, -ба; бара́ний л. бара́нячий лоб; 
л. надви́га лоб на́суву; л. покро́ва лоб 
по́криву; л. сбро́са лоб ски́ду; л. сво́да лоб 
склепі́ння; л. скла́дки лоб скла́дки; 
л. шарья́жа лоб шар'я́жу 

лобани́т лобані́т, -ту 
лобату́ра лобату́ра, -ри 
лобный ло́бний; л-ная ло́пасть ло́бна 

ло́пать; л. гре́бень ло́бний гре́бінь; л. край 
ло́бний край; л. шип ло́бний шип; л. шов 
ло́бний шов 

лобово́й лобови́й; л-ва́я пове́рхность 
лобова́ пове́рхня; л. сброс лобови́й скид 

лободо́нтный лободо́нтний; л. замо́к 
лободо́нтний замо́к 

лобопо́дий лобопо́дій, -дію 
ловени́т ловені́т, -ту 
ло́венский ло́венський; л-кая плос-

кость ло́венська площина́ 
лови́льный лови́льний; л-ная шта́нга 

лови́льна шта́нга; л-ные я́сы лови́льні 
я́си; л. инструме́нт лови́льний інстру-
ме́нт; л. крюк лови́льний гак (крюк); 
л. шлипс лови́льний шліпс 

лови́нский лови́нський; л-кие слои́ ло-
ви́нські шари́  
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лови́тель уло́влювач, -ча, т. -чем; ко-
ло́нковый л. коло́нковий уло́влювач 

ловозери́т ловозери́т, -ту 
лову́шка па́стка, -ки, д. и п. -тці, мн. -ки́, 

-то́к; деформацио́нная л. деформаці́йна 
па́стка; литологи́ческая л. літологі́чна 
па́стка; л. га́за па́стка га́зу; неза́мкнутая л. 
неза́мкнена (неза́мкнута) па́стка; нефтя-
на́я л. на́фто́ва па́стка; стратигра-
фи́ческая л. стратиграфі́чна па́стка; струк-
ту́рная л. структу́рна па́стка; текто-
ни́ческая л. тектоні́чна па́стка; экра-
ни́рованная л. екрано́вана па́стка 

ло́вчий ло́вчий; л-чие ру́ки ло́вчі ру́ки 
ловчорри́т ловчори́т, -ту 
лог ба́лка, -ки, д. и п. -лці, р. мн. -лок, 

ви́балок, -лка 
логани́т логані́т, -ту 
логари́фм логари́фм, -ма; десяти́чный л. 

десятко́вий логари́фм; натура́льный л. 
натура́льний логари́фм 

логарифми́рование логарифмува́ння 
логарифми́ровать[ся] логарифму-

ва́ти[ся], -му́ю, -му́єш, -му́є[ться] 
логарифми́ческий логарифмі́чний; л-кое 

распределе́ние логарифмі́чний розпо́діл 
логисти́ческий логісти́чний; л-кая кри-

ва́я логісти́чна крива́ 
логнорма́льный логнорма́льний 
логоме́тр логоме́тр, -ра 
лодеви́т лодеві́т, -ту 
лодочникови́т лодочникові́т, -ту 
лоево́й лойови́й; л-ва́я терра́са лойова́ 

тера́са; л. у́ровень лойови́й рі́вень 
лое́вский лоє́вський; л-кая сви́та 

лоє́вська сві́та 
ложби́на уло́го́вина, -ни, ба́лка, -ки, д. и 

п. -лці, р. мн. -лок; безру́словая (безрус-
лова́я) л. безруслова́ уло́го́вина; лесна́я л. 
лісова́ (лісна́) ба́лка; л. послеледнико́вого 
сто́ка уло́го́вина післяльодовико́вого 
сто́ку; моноклина́льная л. монокліна́льна 
ба́лка; радиа́льная л. радіа́льна ба́лка; 
структу́рная л. структу́рна уло́го́вина 

ложби́нка уло́го́винка, -ки, д. и п. -нці, 
р. мн. -нок; сифона́льная л. сифона́льна 
уло́го́винка 

ложби́нный уло́го́винний; л-ное о́зеро 
уло́го́винне о́зеро 

ло́же ло́же, -жа, т. -жем; ла́вовое л. 
ла́вове ло́же; л. доли́ны ло́же доли́ни; 
л. ледника́ ло́же льодовика́; л. океа́на 

ло́же океа́ну; л. пото́ка ло́же пото́ку; 
л. реки́ ло́же рі́чки (ріки́); л. ру́сла ло́же 
ру́сла; л. сбро́са ло́же ски́ду; плодо́вое л. 
плодо́ве ло́же; сухо́е л. сухе́ ло́же 

ло́жечный ложкови́й; л-ное сверло́  
ложкови́й све́рдел (ложкове́ све́рдло) 

ложко́вый ложко́вий; л-вая ро́ссыпь 
ложко́ве розси́пище (ложко́вий ро́зсип) 

ложнодвуря́дный псевдодворя́дний 
ложнодихотоми́ческий псевдодихото-

мі́чний 
ложнокардина́льный псевдокарди-

на́льний 
ложноко́кон псевдоко́кон, -на 
ложнокристалли́ческий псевдокриста-

лі́чний 
ложноледнико́вый псевдольодовико́вий; 

л. валу́н псевдольодовико́вий валу́н 
ложноно́жка псевдоні́жка, -ки, д. и п.  

-жці, мн. -жки́, -жо́к; масси́вная л. ма-
си́вна псевдоні́жка; широ́кая л. широ́ка 
псевдоні́жка 

ложнопопере́чный псевдопопере́чний 
ложнопо́ристый псевдопо́ристий; л-тая 

ра́ковина псевдопо́риста черепа́шка 
(му́шля, ско́йка) 

ложнопорфи́ровый псевдопорфір́овий; 
л-вая структу́ра псевдопорфір́ова струк-
ту́ра 

ложноравноло́пастный псевдорівноло-
пате́вий 

ложнорешётчатый псевдоґратча́стий 
ложносетчатокры́лые сущ., мн. псевдо-

сітчастокри́лі, -лих, псевдосітчатокри́лі, -лих 
ложноскорпио́н псевдоскорпіо́н, -на 
ложноспира́льные сущ., мн. псевдоспі-

ра́льні, -них 
ло́жный неспра́вжній, хи́бний, фаль-

ши́вий; л-ная антиклина́ль неспра́вжня 
антикліна́ль (псевдоантикліна́ль); л-ная 
аре́а (аре́я) неспра́вжня аре́а (аре́я); л-ная 
борозда́ неспра́вжня борозна́; л-ная 
вы́водковая ка́мера неспра́вжня 
ви́водкова ка́мера; л-ная голо́вка не-
спра́вжня голо́вка; л-ная доли́на не-
спра́вжня доли́на; л-ная жи́лка не-
спра́вжня жи́лка; л-ная интераре́а (интер-
аре́я) неспра́вжня інтераре́а (інтераре́я);  
л-ная коло́ния неспра́вжня коло́нія;  
л-ная кро́вля неспра́вжня покрі́вля 
(псевдопокрі́вля); л-ная листова́тость  
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неспра́вжня листува́тість; л-ная окаме-
не́лость неспра́вжня скам'яні́лість (закам'я-
ні́лість, окам'яні́лість); л-ная по́ра не-
спра́вжня по́ра; л-ная ра́ковина не-
спра́вжня черепа́шка (му́шля, ско́йка);  
л-ная решётка неспра́вжні ґра́ти; л-ная 
синклина́ль неспра́вжня синкліна́ль; л-ная 
сланцева́тость неспра́вжня сланцюва́тість; 
л-ная слои́стость (слоева́тость) не-
спра́вжня шарува́тість; л-ная сло́йчатость 
неспра́вжня шарува́тість; л-ная сте́нка 
неспра́вжня сті́нка; л-ная терра́са  
неспра́вжня тера́са; л-ная эне́ргия не-
спра́вжня ене́ргія; л-ное дни́ще неспра́вжнє 
дни́ще; л-ное зе́ркало неспра́вжнє дзе́ркало; 
л-ное напластова́ние неспра́вжнє наплас-
тува́ння (нашарува́ння); л-ное наслое́ние 
неспра́вжнє нашарува́ння; л-ное несо-
гла́сие хи́бна незгі́дність; л-ное паде́ние 
неспра́вжнє падін́ня; л-ное ребро́ не-
спра́вжнє ребро́; л-ное седло́ неспра́вжнє 
сідло́; л-ные жа́бры неспра́вжні зя́бра; 
л. годи́чный слой неспра́вжній річни́й 
шар; л. двойни́к неспра́вжній двійни́к; 
л. карст фальши́вий карст; л. клива́ж 
неспра́вжній кліва́ж (псевдокліва́ж); 
л. конта́кт неспра́вжній конта́кт; л. кру-
ра́лиум неспра́вжній крура́ліум; л. нефри́т 
фальши́вий нефри́т; л. ножно́й воротничо́к 
неспра́вжній ножни́й коміре́ць; л. по́ровый 
кана́л неспра́вжній по́ровий кана́л; л. сдвиг 
неспра́вжній зсув; л. спонди́лий неспра́вж-
ній спонди́лій; л. сто́лбик неспра́вжній 
сто́впчик; л. тахили́т неспра́вжній тахілі́т; 
л. топа́з неспра́вжній топа́з; л. шов не-
спра́вжній шов; л. эусепто́ид неспра́вжній 
еусепто́їд 

лозейи́т лозейї́т, -ту 
лози́т лози́т, -ту 
лозна́йский лозна́йський; л-кие слои́ 

лозна́йські шари́  
лозови́дный, лозообра́зный лозопо-

ді́бний 
локализа́ция локаліза́ція, -ції 
лока́льный лока́льний, місце́вий; л-ная 

анома́лия лока́льна (місце́ва) анома́лія;  
л-ная (ме́стная) море́на лока́льна (місце́ва) 
море́на; л-ная ортогона́льная систе́ма 
координа́т лока́льна ортогона́льна сис-
те́ма координа́т; л-ная терра́са лока́льна 
(місце́ва) тера́са; л-ная фа́за лока́льна 
(місце́ва) фа́за; л-ное загрязне́ние  

лока́льне забру́днення; л-ное несогла́сие 
лока́льна незгі́дність; л-ное равнове́сие 
лока́льна (місце́ва) рівнова́га; л. прогно́з 
лока́льний (місце́вий) прогно́з 

лока́тор лока́тор, -ра 
лока́ция лока́ція, -ції 
локня́нский локня́нський; л-кая сви́та 

локня́нська сві́та 
локсокла́з локсокла́з, -зу 
локтево́й ліктьови́й; л-ва́я жи́лка лік-

тьова́ жи́лка 
ло́кула ло́кула, -ли; тру́бчатая л. труб-

ча́ста ло́кула 
ло́линский ло́линський; л-кая сви́та 

ло́линська сві́та 
ло́маный ла́маний; л-ная ли́ния ла́мана 

лі́нія 
ломбарди́т ломбарди́т, -ту 
ло́мкий ламки́й; л-кая поро́да ламка́ 

поро́да; л-кая слюда́ ламка́ слюда́; л. ми-
нера́л ламки́й мінера́л 

ло́мкость ла́мкість, -кості, т. -кістю 
ломоносови́т ломоносові́т, -ту 
ломонти́т ломонти́т, -ту 
ло́на ло́на, -ни 
лонгбани́т лонгбані́т, -ту 
ло́нгвильский ло́нгвільський; л. век 

ло́нгвільський вік 
лонгико́н лонгіко́н, -ну 
лонгокони́ческий лонгоконі́чний; л-кая 

ра́ковина лонгоконі́чна черепа́шка 
(му́шля, ско́йка) 

лонгули́т лонгулі́т, -ту 
ло́ндонский ло́ндонський; л. я́рус 

ло́ндонський я́рус 
лонсдалео́идный лонсдалео́їдний; л-ная 

перегоро́дка лонсдалео́їдна перегоро́дка;  
л-ная се́пта лонсдалео́їдна се́пта; л. диссе-
пиме́нт лонсдалео́їдний дисепіме́нт; 
л. диссепимента́рий лонсдалео́їдний дисе-
пімента́рій; л. кора́лл лонсдалео́їдний кора́л 

лонсдели́т лонсделі́т, -ту 
лопари́т лопари́т, -ту 
ло́пастница ло́патниця, -ці, т. -цею 
ло́пастность ло́патність, -ності, т. -ністю 
ло́пастный лопате́вий; л-ная де́льта ло-

пате́ва де́льта; л-ная ли́ния лопате́ва 
лі́нія; л-ная оторо́чка лопате́ва облямі́вка; 
л-ное о́зеро лопате́ве о́зеро; л. бе́рег лопа-
те́вий бе́рег 

ло́пасть ло́пать, -ті, т. -ттю, р. мн. -тей; 
антисифо́нная л. антисифо́нна ло́пать; 
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аперту́рная л. аперту́рна ло́пать; ба-
за́льная л. база́льна ло́пать; бокова́я пре-
окципита́льная л. бічна́ (бокова́) преок-
ципіта́льна ло́пать; боковы́е сре́дние  
л-ти глабе́ли бічні́ (бокові́) сере́дні ло́паті 
глабе́лі; вентра́льная л. вентра́льна 
ло́пать; вне́шняя л. зо́внішня ло́пать; гла-
беля́рная л. глабеля́рна ло́пать; глазна́я л. 
о́чна ло́пать; дикрани́дная л. дикрані́дна 
ло́пать; дополни́тельная л. додатко́ва 
ло́пать; дорса́льная л. дорса́льна ло́пать; 
завёрнутая л. заве́рнута ло́пать; заднебо-
ковы́е л-ти задньобічні́ (задньобокові́) 
ло́паті; за́дняя л. за́дня ло́пать; за-
ты́лочная л. поти́лична ло́пать; кар-
диа́льная л. кардіа́льна ло́пать; кок-
са́льная л. кокса́льна ло́пать; лате-
ра́льная л. латера́льна ло́пать; листооб-
ра́зная л. листоподі́бна ло́пать; ло́бная л. 
ло́бна ло́пать; л. глабе́ли ло́пать глабе́лі; 
л. ма́нтии ло́пать ма́нтії; л. орогене-
ти́ческой зо́ны ло́пать орогенети́чної 
зо́ни; медиа́льная л. медіа́льна ло́пать; 
нару́жная бокова́я л. зо́внішня бічна́ (бо-
кова́) ло́пать; некка́льная л. нека́льна 
ло́пать; оксилиа́рная л. оксиліа́рна 
ло́пать; оленелатера́льная л. оленелате-
ра́льна ло́пать; омнилатера́льная л. омні-
латера́льна ло́пать; паливи́дная л. паліпо-
ді́бна ло́пать; параглабеля́рная л. пара-
глабеля́рна ло́пать; плевра́льная л. плев-
ра́льна ло́пать; постаксиа́льная л. постак-
сіа́льна ло́пать; предго́рная л. передгі́рна 
ло́пать; предзаты́лочная л. передпо-
ти́лична ло́пать; продолгова́тая л. дов-
га́ста ло́пать; пупко́вая л. пупко́ва ло́пать; 
связу́ющая л. сполу́чна (зв'я́зувальна) 
ло́пать; септа́льная л. септа́льна ло́пать; 
сифона́льная л. сифона́льна ло́пать;  
сифо́нная л. сифо́нна ло́пать; спинна́я л. 
спинна́ ло́пать; среди́нная л. сере́динна 
ло́пать; среди́нная преокципита́льная л. 
сере́динна преокципіта́льна ло́пать;  
суспензи́вная л. суспензи́вна ло́пать; 
триэни́дная л. триені́дна ло́пать; 
тру́бочная л. трубкова́ ло́пать; тубу-
ля́рная л. тубуля́рна ло́пать; уко-
ро́ченная л. укоро́чена (вкоро́чена) 
ло́пать; фронта́льная л. глабе́ли фрон-
та́льна ло́пать глабе́лі; фронта́льно-
медиа́нная л. фронта́льно-медіа́нна 
ло́пать; шо́вная л. шво́ва (шо́вна) ло́пать; 
щёчная л. щі́чна ло́пать 

лопа́та лопа́та; механи́ческая л. меха-
ні́чна лопа́та; обра́тная л. зворо́тна ло-
па́та; пряма́я л. пряма́ лопа́та 

лопа́тка лопа́тка; нару́жная л. зо́внішня 
лопа́тка 

лопаткообра́зный лопаткоподі́бний 
лопатоно́гий лопатоно́гий; л. моллю́ск 

лопатоно́гий молю́ск 
лопатообра́зный лопатоподі́бний; л-ная 

пове́рхность лопатоподі́бна пове́рхня; 
л. лист лопатоподі́бний лист 

лопени́т лопені́т, -ту 
лопеци́т лопеци́т, -ту 
лопини́т лопіні́т, -ту 
лополи́т лополі́т, -ту 
лополи́товый лополі́товий; л-вая за́лежь 

лополі́товий по́клад 
лопуша́нский лопуша́нський; л-кая сви́та 

лопуша́нська сві́та 
лопяне́цкий лоп'яне́цький; л-кая сви́та 

лоп'яне́цька сві́та 
лоранди́т лоранди́т, -ту 
лорански́т лоранські́т, -ту 
лоренси́т лоренси́т, -ту 
лоренцени́т лоренцені́т, -ту 
лореттои́т лоретоїт́, -ту 
лосони́т лосоні́т, -ту 
лосту́нский лосту́нський; л-кая сви́та 

лосту́нська сві́та 
лось лось, -ся 
лот лот, -та; механи́ческий л. меха-

ні́чний лот; ручно́й л. ручни́й лот 
лотали́т лоталі́т, -ту 
лотари́нгский лотари́нзький; л. я́рус 

лотари́нзький я́рус 
лото́к лоті́к, -тока́; га́лечный л. га́льковий 

(га́лечний) лоті́к 
лотри́т лотри́т, -ту 
лофи́диум лофі́діум, -му 
лофиодо́нты мн. лофіодо́нти, -тів 
лофодо́нтный лофодо́нтний 
лофоли́т лофолі́т, -ту 
лохнини́т лохніні́т, -ту 
лощи́на ви́долинок, -нка, лощи́на, -ни; 

образо́ванная водо́й л. утво́рений водо́ю 
ви́долинок (утво́рена водо́ю лощи́на) 

луб луб, -бу; вну́тренний л. вну́трішній 
луб; втори́чный л. втори́нний луб; пер-
ви́чный л. перви́нний луб 

лубрика́тор лубрика́тор, -ра 
лубяно́й лу́бовий, луб'яни́й; л-на́я ткань 

лу́бова (луб'яна́) ткани́на 



луг луч 

375 

луг лука́, -ки́, д. и п. луці́, мн. лу́ки, лук, 
луг, -гу, мн. -ги́, -гі́в; альпи́йский л. аль-
пі́йська лука́ (альпі́йський луг); солонча-
ко́вский л. солончакі́вська лука́ (солон-
чакі́вський луг) 

луга́нский луга́нський; л-кая се́рия лу-
га́нська се́рія 

лугари́т лугари́т, -ту 
лугово́й лучни́й, лугови́й; л-ва́я по́чва 

лучни́й (лугови́й) ґрунт; л-ва́я рас-
ти́тельность лучна́ (лугова́) росли́нність; 
л-ва́я руда́ лучна́ (лугова́) руда́; л-ва́я 
терра́са лучна́ (лугова́) тера́са; л-во́е бо-
ло́то лучне́ (лугове́) боло́то; л. железня́к 
лучни́й (лугови́й) залізня́к; л. известня́к 
лучни́й (лугови́й) вапня́к; л. ме́ргель луч-
ни́й (лугови́й) ме́ргель; л. торф лучни́й 
(лугови́й) торф 

лу́да лу́да, -ди 
лудербаки́т лудербакі́т, -ту 
лудлами́т лудламі́т, -ту 
лудло́вский лудло́вський; л. я́рус луд-

ло́вський я́рус 
лудло́у лудло́у (нескл.) 
лудфо́рдский лудфо́рдський; л. век  

лудфо́рдський вік 
лужа́нский лужа́нський; л-кие слои́  

лужа́нські шари́  
луза́новский луза́нівський; л-кая сви́та 

луза́нівська сві́та 
лузитани́т лузитані́т, -ту 
лузинги́т лузингі́т, -ту 
лукви́нский лукві́нський; л-кая сви́та 

лукві́нська сві́та 
лу́ковица цибули́на, -ни; сифо́нная л. 

сифо́нна цибули́на 
луковицеобра́зный цибулиноподі́бний; 

л-ная структу́ра цибулиноподі́бна струк-
ту́ра 

лунги́т лунгі́т, -ту 
лунгу́цкий лунгу́цький; л-кие слои́ лун-

гу́цькі шари́  
луксулиани́т луксуліані́т, -ту 
луна́рий луна́рій, -рію 
лу́нка я́мка, -ки, д. и п. я́мці, мн. ямки́, 

ямо́к 
лу́нно-со́лнечный мі́сячно-со́нячний;  

л.-с-ное влия́ние мі́сячно-со́нячний вплив 
лунносу́точный місячнодобови́й; л-ная 

вариа́ция місячнодобова́ варіа́ція 
лу́нный мі́сячний; л-ная кора́ мі́сячна 

кора́; л-ная поро́да мі́сячна поро́да; л-ная 

ста́дия мі́сячна ста́дія; л-ное молоко́ 
мі́сячне молоко́; л. ка́мень мі́сячний 
ка́мінь; л. цирк мі́сячний цирк 

лу́ночка я́мочка, -ки, д. и п. -чці, мн.  
-чки́, -чо́к 

лу́ночный я́мкови́й 
лунулитови́дный лунулітоподі́бний 
лунчатозу́бые сущ., мн. лунчатозу́бі, -бих 
лу́па лу́па, -пи; бинокуля́рная л. біно-

куля́рна лу́па 
лутиди́н лутиди́н, -ну 
луту́гинский луту́гінський; л-кая сви́та 

луту́гінська сві́та 
лутуитико́новый лутуїтико́новий; л-вая 

ра́ковина лутуїтико́нова черепа́шка 
(му́шля, ско́йка) 

лу́цкий лу́цький; л-кая сви́та лу́цька 
сві́та 

луч про́мінь, -меня, т. -менем, мн. -мені, 
-нів, промі́ння; актини́ческие л-чи́ акти-
ні́чні про́мені (актині́чне промін́ня); дуго-
во́й л. дугови́й про́мінь; инфракра́сные 
л-чи́ інфрачерво́ні про́мені (інфрачерво́не 
промі́ння); като́дные л-чи́ като́дне про-
мі́ння; косми́ческие л-чи́ космі́чне про-
мі́ння; л-чи́ гексанти́ны промі́ння гексан-
ти́ни; л-чи́ жа́берной перепо́нки про-
мі́ння зя́брової пере́тинки; л-чи́ упру́гой 
волны́ промі́ння пру́жно́ї хви́лі; мери-
диона́льный л. меридіона́льний про́мінь; 
неразветвлённый л. нерозгалу́жений 
про́мінь; осево́й л. осьови́й про́мінь;  
отражённый л. відби́тий про́мінь; 
па́дающий л. спадни́й про́мінь; плавни-
ко́вый л. плавнико́вий про́мінь; поляри-
зо́ванный л. поляризо́ваний про́мінь; 
преломлённый л. зало́млений про́мінь; 
радиа́льный л. радіа́льний про́мінь; рен-
тге́новские л-чи́ рентге́нівське промі́ння; 
светово́й л. світлови́й про́мінь; сейс-
ми́ческие л-чи́ сейсмі́чне промі́ння; сеп-
та́льный л. септа́льний про́мінь; сердце-
ви́дные л-чи́ серцеподі́бне промі́ння; тан-
генциа́льные л-чи́ тангенціа́льні про́мені; 
тепловы́е л-чи́ теплове́ промі́ння; экви-
вале́нтные л-чи́ еквівале́нтне промі́ння 

лучевики́ мн. променевики́, -кі́в 
лучево́й промене́вий; л-ва́я да́йка про-

мене́ва да́йка; л-ва́я диагра́мма проме-
не́ва діагра́ма; л-ва́я пласти́нка проме-
не́ва пласти́нка; л-ва́я ско́рость проме-
не́ва шви́дкість; л. кана́л промене́вий 
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кана́л; л. ме́тод промене́вий ме́тод; 
л. спо́соб промене́вий спо́сіб; л-вы́е 
табли́чки промене́ві табли́чки 

лучеиспуска́ние випромі́нювання 
лучеиспуска́тельный випромі́нювальний; 

л-ная спосо́бность випромі́нювальна 
зда́тність 

лучеотраже́ние променевідбиття́, про-
меневідбива́ння 

лучепёрые сущ., мн. променевопе́рі, -рих 
лучеплавнико́вые сущ., мн. промене-

воплавнико́ві, -вих 
лучепреломле́ние променезало́млення; 

двойно́е л. подві́йне променезало́млення; 
ни́зкое л. низьке́ променезало́млення 

лучи́сто-волокни́стый промени́сто-
волокни́стий, промени́сто-волокнува́тий 

лучи́сто-сто́лбчатый промени́сто-стовп-
ча́стий, промени́сто-стовпча́тий; л.-с. агре-
га́т промени́сто-стовпча́стий (промени́сто-
стовпча́тий) агрега́т 

лучи́сто-шестова́тый промени́сто-
жерди́нчастий; л.-ш. агрега́т промени́сто-
жерди́нчастий агрега́т 

лучи́стость промени́стість, -тості, т.  
-тістю 

лучи́стый промени́стий; л-тая аперту́ра 
промени́ста аперту́ра; л-тая ветвь проме-
ни́ста гі́лка; л-тая руда́ промени́ста руда́; 
л-тая структу́ра промени́ста структу́ра; 
л-тая тексту́ра промени́ста тексту́ра;  
л-тая теплота́ промени́ста теплота́; л-тая 
фо́рма промени́ста фо́рма; л-тое жилко-
ва́ние промени́сте жилкува́ння; л. агрега́т 
промени́стий агрега́т; л. вросто́к проме-
ни́стий вро́сток; л. ка́мень промени́стий 
ка́мінь; л. кварц промени́стий кварц; 
л. колчеда́н промени́стий колчеда́н; 
л. маркази́т промени́стий маркази́т; 
л. сла́нец промени́стий сла́нець; л. цеоли́т 
промени́стий цеолі́т 

луша́нский луша́нський; л-кое оледене́-
ние луша́нське зледені́ння (заледені́ння) 

луяври́т луяври́т, -ту 
лы́синский ли́синський; л-кая сви́та 

ли́синська сві́та 
лысого́рский лисогі́рський; л-кая сви́та 

лисогі́рська сві́та 
лы́сый ли́сий; л-сая гора́ ли́са гора́;  

л-сая структу́ра ли́са структу́ра 
льво́вский льві́вський; л-кая опо́ка 

льві́вська опо́ка 

льди́на крижи́на, -ни, кри́га, -ги, д. и п. 
кри́зі, р. мн. криг, льоди́на, -ни; дрей-
фу́ющая л. дрейфува́льна крижи́на (кри́га, 
льоди́на); пла́вающая л. пливу́ча (пливна́) 
крижи́на (кри́га, льоди́на) 

льюиси́т льюїси́т, -ту 
льюистони́т льюїстоні́т, -ту 
льяни́т льяні́т, -ту 
любецки́т любецькі́т, -ту 
люби́жненский люби́жненський; л-кая 

сви́та люби́жненська сві́та 
люблини́т любліні́т, -ту 
любо́хинский любо́хинський; л-кая 

сви́та любо́хинська сві́та 
люгари́т люгари́т, -ту 
людвиги́т людвігі́т, -ту 
лю́дский лю́дський; л. я́рус лю́дський 

я́рус 
люки́т люкі́т, -ту 
люминесце́нтно-битуминологи́ческий 

люмінесце́нтно-бітумінологі́чний; л.-б. ана́-
лиз люмінесце́нтно-бітумінологі́чний 
ана́ліз; л.-б. ме́тод люмінесце́нтно-
бітумінологіч́ний ме́тод 

люминесце́нтно-минералоги́ческий лю-
мінесце́нтно-мінералогі́чний; л.-м-кая съём-
ка люмінесце́нтно-мінералогі́чне зніма́ння 
(люмінесце́нтно-мінералогі́чна зйо́мка) 

люминесце́нтный люмінесце́нтний;  
л-ная характери́стика люмінесце́нтна ха-
рактери́стика; л. ана́лиз люмінесце́нтний 
ана́ліз; л. ме́тод люмінесце́нтний ме́тод; 
л. микроско́п люмінесце́нтний мікроско́п 

люминесце́нция люмінесце́нція, -ції; 
л. криста́ллов люмінесце́нція криста́лів 

люминоге́ны мн. люміноге́ни, -нів 
люминоско́п люміноско́п, -па 
люминофо́р люмінофо́р, -ру 
люнебурги́т люнебургі́т, -ту 
люсаки́т люсакі́т, -ту 
люсиани́т люсіані́т, -ту 
люси́т люси́т, -ту 
люсклоди́т люсклоди́т, -ту 
люссати́н люсати́н, -ну 
люссати́т люсати́т, -ту 
люсунги́т люсунгі́т, -ту 
люте́тский люте́тський; л. я́рус лю-

те́тський я́рус 
люте́ций-га́фниевый люте́цій-га́фнієвий; 

л.-г. ме́тод люте́цій-га́фнієвий ме́тод 
лютеци́т лютеци́т, -ту 
люти́т люти́т, -ту 
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люти́товый люти́товий 
лютогени́т лютогені́т, -ту 
лютя́нский лютя́нський; л-кая сви́та 

лютя́нська сві́та 
люции́т люциї́т, -ту 
люцино́идный люцино́їдний; л. замо́к 

люцино́їдний замо́к 
люцони́т люцоні́т, -ту 
ля́довский ля́дівський; л-кая сви́та 

ля́дівська сві́та 
лякруази́т лякруази́т, -ту 

лякруакси́т лякруакси́т, -ту 
лямбдови́дный лямбдоподіб́ний; л. зуб 

лямбдоподіб́ний зуб 
лями́на лямі́на, -ни 
ляпидострукту́ры мн. ляпідострукту́ри, 

-ту́р 
ля́пис ля́піс, -су 
ля́пис-лазу́рь ля́піс-лазу́р, -рі, т. -р'ю 
лятера́ль-секрецио́нный лятера́ль-

секреці́йний 
лятилями́на лятилямі́на, -ни 

 
 

М 
 

маа́р маа́р, -ра 
маастри́хт маастри́хт, -ту 
маастри́хтский маастри́хтський; м. я́рус 

маастри́хтський я́рус 
мавини́т мавіні́т, -ту 
мавудзи́т мавудзи́т, -ту 
магадеви́т магадеві́т, -ту 
магазии́т магазиї́т, -ту 
магази́н магази́н, -на; м. ёмкостей мага-

зи́н є́мностей; м. сопротивле́ний магази́н 
о́порів 

магазини́рование магазинува́ння; 
бло́чное м. бло́кове (бло́чне) магазину-
ва́ння; наступа́ющее м. наступа́льне мага-
зинува́ння; отступа́ющее м. відступа́льне 
(відступне́) магазинува́ння 

магаллани́т магалані́т, -ту 
магадии́т магадиї́т, -ту 
магбаси́т магбаси́т, -ту 
маггеми́т магемі́т, -ту 
магелла́никум-торф магелла́нікум-

торф, -фу 
магистра́ль магістра́ль, -лі, т. -ллю; 

га́зовая м. га́зова магістра́ль; нефтяна́я м. 
на́фто́ва магістра́ль; сейсми́ческая м. 
сейсмі́чна магістра́ль 

магистра́льный магістра́льний; м-ная 
го́рная вы́работка магістра́льна гірни́ча 
ви́робка; м. газопрово́д магістра́льний газо-
прові́д; м. гидротра́нспорт магістра́льний 
гідротра́нспорт; м. насо́с магістра́льний 
насо́с; м. нефтепрово́д магістра́льний нафто-
прові́д; м. про́филь магістра́льний про́філь 

маги́ческий магі́чний; м-кие чи́сла ма-
гі́чні чи́сла; м-кие чи́сла нейтро́нов  
магі́чні чи́сла нейтро́нів; м-кие чи́сла 

прото́нов магі́чні чи́сла прото́нів; м-кие 
чи́сла ядра́ магі́чні чи́сла ядра́ 

ма́гма ма́гма, -ми; абисса́льная м. абі-
са́льна ма́гма; автохто́нная м. автохто́нна 
ма́гма; акти́вная м. акти́вна ма́гма; аллох-
то́нная м. аллохто́нна ма́гма; анатек-
ти́ческая м. анатекти́чна ма́гма; анде-
зи́товая м. андези́това ма́гма; база́льтовая м. 
база́льтова ма́гма; бе́дная лету́чими м. 
збі́днена летки́ми ма́гма; бина́рная м. бі-
на́рна ма́гма; бога́тая лету́чими м. бага́та 
летки́ми ма́гма; внедря́ющаяся м. проникна́ 
ма́гма; втори́чная м. втори́нна ма́гма;  
гибри́дная м. гібри́дна ма́гма; глуби́нная м. 
глиби́нна ма́гма; грани́тная м. грані́тна 
ма́гма; гранодиори́товая м. гранодіо-
ри́това ма́гма; диори́товая м. діори́това 
ма́гма; жи́дкая м. рідка́ ма́гма; за-
сты́вшая м. засти́гла (захоло́ла) ма́гма; 
излива́ющаяся м. виливна́ (ви́лита) 
ма́гма; изнача́льная м. пе́рві́сна ма́гма; 
иноро́дная м. чужорі́дна ма́гма; интру-
зи́вная м. інтрузи́вна ма́гма; исхо́дная м. 
вихідна́ ма́гма; ки́слая м. ки́сла ма́гма; 
комплемента́рная м. комплемента́рна 
ма́гма; м. интрузи́вных за́лежей ма́гма 
інтрузи́вних по́кладів; м. кра́тера ма́гма 
кра́тера; матери́нская м. матери́нська 
ма́гма; мономинера́льная м. мономіне-
ра́льна ма́гма; монотекти́ческая м. моно-
текти́чна ма́гма; насы́щенная м. наси́чена 
ма́гма; недифференци́рованная м. неди-
ференційо́вана ма́гма; недонасы́щенная м. 
недонаси́чена ма́гма; несамостоя́тельная м. 
несамості́йна ма́гма; несилика́тная м. 
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несиліка́тна ма́гма; неспосо́бная к расще-
пле́нию м. незда́тна до розще́плення ма́гма; 
основна́я м. основна́ ма́гма; оста́точная м. 
за́лишко́ва ма́гма; палинге́нная м. палін-
ге́нна ма́гма; парциа́льная м. парціа́льна 
ма́гма; перви́чная м. перви́нна ма́гма; пе-
ресы́щенная м. переси́чена ма́гма; перидо-
ти́товая м. перидоти́това ма́гма; полево-
шпа́тная (полевошпа́товая) м. польово-
шпа́тна (польовошпа́това) ма́гма; полими-
нера́льная м. полімінера́льна ма́гма; по-
литекти́ческая м. політекти́чна ма́гма; 
приро́дная м. приро́дна ма́гма; про-
изво́дная м. похідна́ ма́гма; проника́ю-
щая м. проникна́ ма́гма; раздроблённая м. 
роздро́блена (роздріб́нена) ма́гма; рас-
пла́вленная м. розпла́влена (розто́плена) 
ма́гма; резорбцио́нная м. резорбці́йна 
ма́гма; родонача́льная м. родонача́льна 
ма́гма; сателли́товая м. сателі́това ма́гма; 
синтети́ческая м. синтети́чна ма́гма; 
сме́шанная м. змі́шана ма́гма; сре́дняя м. 
сере́дня ма́гма; суха́я м. суха́ ма́гма; уль-
траосновна́я м. ультраосновна́ ма́гма; 
части́чная м. частко́ва ма́гма; чи́стая м. 
чи́ста ма́гма; щелочна́я м. лу́жна ма́гма; 
щёлочноземе́льная м. лужноземе́льна 
ма́гма; эвтекти́ческая м. евтекти́чна 
ма́гма; эмульсио́нная м. емульсі́йна 
ма́гма; эффузи́вная м. ефузи́вна ма́гма 

магмали́т магмаліт́, -ту 
магмаморфи́зм магмаморфі́зм, -му 
магматектони́ческий магматекто-

ні́чний; м. цикл магматектоні́чний цикл 
магмати́зм магмати́зм, -му; ороге́нный м. 

ороге́нний магмати́зм 
магмати́т магмати́т, -ту 
магмати́ческий магмати́чний; м-кая 

вода́ магмати́чна вода́; м-кая дебазифи-
ка́ция магмати́чна дебазифіка́ція; м-кая 
де́ятельность магмати́чна дія́льність;  
м-кая дистилля́ция магмати́чна дисти-
ля́ція; м-кая дифференциа́ция магма-
ти́чна диференціа́ція; м-кая зо́на магма-
ти́чна зо́на; м-кая ка́мера магмати́чна 
ка́мера; м-кая параморфо́за магмати́чна 
параморфо́за; м-кая поро́да магмати́чна 
поро́да; м-кая прови́нция магмати́чна 
прові́нція; м-кая резо́рбция магмати́чна 
резо́рбція; м-кая сегрега́ция магмати́чна 
сегрега́ція; м-кая систе́ма магмати́чна 
систе́ма; м-кая слои́стость (слоева́тость) 

магмати́чна шарува́тість; м-кая сфе́ра 
магмати́чна сфе́ра; м-кая форма́ция маг-
мати́чна форма́ція; м-кая фо́рмула  
магмати́чна фо́рмула; м-кая эмана́ция 
магмати́чна емана́ція; м. автоката́лиз 
магмати́чний автоката́ліз; м. бассе́йн маг-
мати́чний басе́йн; м. газ магмати́чний газ; 
м. ко́мплекс магмати́чний ко́мплекс; 
м. конта́кт магмати́чний конта́кт; м. ме-
таморфи́зм магмати́чний метаморфі́зм; 
м. минера́л магмати́чний мінера́л; 
м. океа́н магмати́чний океа́н; м. пери́од 
магмати́чний пері́од; м. проце́сс магма-
ти́чний проце́с; м. распла́в магмати́чний 
ро́зплав; м. столб магмати́чний стовп; 
м. флюи́д магмати́чний флюї́д; м. цикл 
магмати́чний цикл; м-кое вторже́ние маг-
мати́чне вто́ргнення; м-кое выделе́ние 
магмати́чне ви́ділення; м-кое замеще́ние 
магмати́чне замі́щення; м-кое изверже́ние 
магмати́чне ви́верження; м-кое месторо-
жде́ние магмати́чне родо́вище; м-кое обру-
ше́ние магмати́чне обва́лення (зава́лення); 
м-кое оседа́ние магмати́чне осіда́ння;  
м-кое расслое́ние магмати́чне розшару-
ва́ння; м-кое растворе́ние магмати́чне 
розчи́нення (розчиня́ння); м-кое резор-
би́рование магмати́чне резорбува́ння;  
м-кое те́ло магмати́чне ті́ло; м-кое те-
че́ние магмати́чна течія́; со́бственно  
м-кое месторожде́ние вла́сне магмати́чне 
родо́вище; сре́дняя м-кая поро́да сере́дня 
магмати́чна поро́да 

магматоге́нный магматоге́нний; м-ная 
скла́дка магматоге́нна скла́дка; м-ное 
месторожде́ние магматоге́нне родо́вище; 
м-ные во́ды магматоге́нні во́ди; м. про-
це́сс магматоге́нний проце́с; м. ряд маг-
матоге́нний ряд 

магматологи́ческий магматологі́чний; 
м. цикл магматологі́чний цикл 

магма́то-пневматолити́ческий магма́то-
пневматоліти́чний; м.-п-кая фа́за маг-
ма́то-пневматоліти́чна фа́за 

магмосфе́ра магмосфе́ра, -ри 
магнада́ция магнада́ція, -ції 
магнезиа́льно-желе́зистый магне-

зіа́льно-залі́зистий; м.-ж-тая слюда́ маг-
незіа́льно-залі́зиста слюда́; м.-ж. рибеки́т 
магнезіа́льно-залі́зистий рибекі́т 

магнезиа́льный магнезіа́льний; м-ная 
слюда́ магнезіа́льна слюда́; м-ная шпине́ль 
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магнезіа́льна шпіне́ль; м-ное вя́жущее 
вещество́ магнезіа́льна в'я́жуча (зв'я́зувальна) 
речовина́; м. биоти́т магнезіа́льний біоти́т; 
м. известня́к магнезіа́льний вапня́к; м. ка-
льци́т магнезіа́льний кальци́т; м. магнети́т 
магнезіа́льний магнети́т; м. мускови́т маг-
незіа́льний мускові́т; м. скарн магне-
зіа́льний скарн; м. турмали́н магнезіа́льний 
турмалі́н; м. цеме́нт магнезіа́льний 
цеме́нт; м. шамози́т магнезіа́льний шамо-
зи́т; м. шпат магнезіа́льний шпат 

магнези́н магнези́н, -ну 
магнезиовитлоки́т магнезіовітлокі́т, -ту 
магнезиодоломи́т магнезіодоломі́т, -ту  
магнезиолюдвиги́т магнезіолюдвігі́т, -ту 
магнезиоорти́т магнезіоорти́т, -ту 
магнезиопектоли́т магнезіопектолі́т, -ту 
магнезиоферри́т магнезіофери́т, -ту 
магнезиохроми́т магнезіохромі́т, -ту 
магнези́т магнези́т, -ту; огнеупо́рный м. 

вогнетривки́й магнези́т; студени́стый м. 
драгли́стий магнези́т 

магнези́товый магнези́товий 
магнезитохроми́товый магнезитохро-

мі́товий 
магне́зия магне́зія, -зії; жжёная м. 

па́лена магне́зія 
магнете́м магнете́м, -му 
магнетиза́ция магнетиза́ція, -ції 
магнети́зм магнети́зм, -му; есте́ствен-

ный м. приро́дний магнети́зм; земно́й м. 
земни́й магнети́зм; индукти́вный м. індук-
ти́вний магнети́зм; кремни́стый м.  
крем'яни́стий (кремени́стий) магнети́зм; 
м. поро́д магнети́зм порі́д; наведённый м. 
наве́дений магнети́зм; оста́точный м. 
за́лишко́вий магнети́зм; поля́рный м. 
поля́рний магнети́зм; свя́занный м. 
зв'я́заний магнети́зм; се́верный м. пів-
ні́чний магнети́зм; скоростно́й м. 
шви́дкісний магнети́зм; со́бственный м. 
вла́сний магнети́зм; термостаби́льный м. 
термостабі́льний магнети́зм; ю́жный м. 
півде́нний магнети́зм 

магне́тик магне́тик, -ка 
магнети́т магнети́т, -ту; магнезиа́льный м. 

магнезіа́льний магнети́т; ма́рганцевый м. 
ма́рганце́вий (манга́новий) магнети́т; 
обыкнове́нный м. звича́йний магнети́т; 
пылеви́дный м. пилоподі́бний (пилува́тий, 
порохоподі́бний) магнети́т; твёрдый м. 
тверди́й магнети́т; хро́мистый м. хро́мистий 
магнети́т 

магнети́товый магнети́товий; м. гнейс 
магнети́товий гнейс; м. песо́к магне-
ти́товий пісо́к; м. сла́нец магнети́товий 
сла́нець; м. цеме́нт магнети́товий цеме́нт 

магнетоильмени́т магнетоільмені́т, -ту 
магнетоплюяби́т магнетоплюябі́т, -ту 
ма́гниевый ма́гнієвий; желе́зистая  

м-вая шпине́ль залі́зиста ма́гнієва шпіне́ль; 
м-вая соль ма́гнієва сіль; м-вые квасцы́ 
ма́гнієвий галу́н; м. маргари́т ма́гнієвий 
маргари́т; м. фармаколи́т ма́гнієвий фарма-
колі́т; м. фаузери́т ма́гнієвий фаузери́т; 
м. ферри́т ма́гнієвий фери́т; м. хальканти́т 
ма́гнієвий хальканти́т 

ма́гний ма́гній, -нію; бро́мистый м. 
бро́мистий ма́гній; серноки́слый м. сірча-
ноки́слий ма́гній; углеки́слый м. вуг-
леки́слий ма́гній; хло́ристый м. 
хло́ристий ма́гній 

магниобори́т магніобори́т, -ту 
магниофили́т магніофілі́т, -ту 
магни́т магні́т, -ту; бруско́вый м. брус-

ко́вий магні́т; вспомога́тельный м. допо-
мі́жни́й магні́т; двухпо́люсный м. дво-
по́люсний магні́т; есте́ственный м. при-
ро́дний магні́т; иску́сственный м. 
шту́чний магні́т; кольцеобра́зный м. кіль-
цеподі́бний магні́т; отклоня́ющий м. від-
хильни́й магні́т; пласти́чный м. плас-
ти́чний магні́т; постоя́нный м. пості́йний 
магні́т; саморо́дный м. саморо́дний магні́т; 
схемати́ческий м. схемати́чний магні́т; 
элемента́рный м. елемента́рний магні́т 

магни́тность магні́тність, -ності, т. -ністю 
магни́тный магні́тний; автомоби́льная 

м-ная съёмка автомобі́льне магні́тне зні-
ма́ння (автомобі́льна магні́тна зйо́мка); 
вертика́льные м-ные весы́ вертика́льна 
магні́тна вага́; горизонта́льные м-ные 
весы́ горизонта́льна магні́тна вага́; земно́е 
м-ное по́ле земне́ магні́тне по́ле; м-ная 
акти́вность магні́тна акти́вність; м-ная 
анизотропи́я (анизотро́пность) магні́тна 
анізотропі́я (анізотро́пність); м-ная ано-
ма́лия магні́тна анома́лія; м-ная бу́ря 
магні́тна бу́ря; м-ная буссо́ль магні́тна 
бусо́ль; м-ная вариа́ция магні́тна ва-
ріа́ція; м-ная восприи́мчивость магні́тна 
сприйня́тливість; м-ная высота́ магні́тна 
висота́; м-ная диагра́мма магні́тна діа-
гра́ма; м-ная желе́зная руда́ магні́тна 
залі́зна руда́; м-ная инду́кция магні́тна  



маг маг 

380 

інду́кція; м-ная ине́рция магні́тна іне́рція; 
м-ная ка́рта магні́тна ка́рта (ма́па); м-ная 
ле́нта магні́тна стрі́чка; м-ная ли́ния маг-
ні́тна лі́нія; м-ная ось магні́тна вісь;  
м-ная поляриза́ция магні́тна поляриза́ція; 
м-ная поро́да магні́тна поро́да; м-ная 
проница́емость магні́тна прони́кність;  
м-ная разве́дка магні́тна ро́звідка; м-ная 
руда́ магні́тна руда́; м-ная сепара́ция 
магні́тна сепара́ція; м-ная си́ла магні́тна 
си́ла; м-ная среда́ магні́тне середо́вище; 
м-ная стре́лка инклина́тора магні́тна 
стрі́лка інкліна́тора; м-ная стре́лка 
ко́мпаса магні́тна стрі́лка ко́мпаса; м-ная 
съёмка магні́тне зніма́ння (магні́тна 
зйо́мка); м-ная фра́кция магні́тна 
фра́кція; м-ная цепь магні́тне ко́ло; м-ная 
чи́стка магні́тна чи́стка; м-ная широта́ 
магні́тна широта́; м-ное влия́ние маг-
ні́тний вплив; м-ное возмуще́ние магні́тне 
збу́рення; м-ное запа́здывание магні́тне 
запі́знювання; м-ное наклоне́ние магні́тне 
нахи́лення (похи́лення); м-ное направ-
ле́ние магні́тний на́прям; м-ное по́ле маг-
ні́тне по́ле; м-ное последе́йствие магні́тна 
післяді́я; м-ное притяже́ние магні́тне 
притяга́ння; м-ное разделе́ние магні́тний 
по́діл; м-ное рассе́ивание (рассе́яние) 
магні́тне розсі́ювання (розсі́яння); м-ное 
сво́йство магні́тна власти́вість; м-ное 
сопротивле́ние магні́тний о́пір; м-ные 
весы́ магні́тна вага́; м-ные весы́ Ва́кье 
магні́тна вага́ Ва́к'є; м. а́зимут магні́тний 
а́зимут; м. ана́лиз магні́тний ана́ліз; 
м. бараба́н магні́тний бараба́н; м. варио́-
метр магні́тний варіо́метр; м. гистере́зис 
магні́тний гістере́зис; м. годо́граф маг-
ні́тний годо́граф; м. градиентоме́р маг-
ні́тний градієнтомі́р; м. диск магні́тний 
диск; м. железня́к магні́тний залізня́к; 
м. изги́б магні́тний ви́гин; м. инду́ктор 
магні́тний інду́ктор; м. карота́ж магні́т-
ний карота́ж; м. колчеда́н магні́тний кол-
чеда́н; м. ко́мплекс магні́тний ко́мплекс; 
м. меридиа́н магні́тний меридіа́н; м. ми-
нера́л магні́тний мінера́л; м. ми́нимум 
магні́тний мі́німум; м. моме́нт магні́тний 
моме́нт; м. песо́к магні́тний пісо́к; м. пи-
ри́т магні́тний піри́т; м. по́люс магні́тний 
по́люс; м. пото́к магні́тний поті́к; 
м. про́филь магні́тний про́філь; м. румб 
магні́тний румб; м. сепара́тор магні́тний 

сепара́тор; м. теодоли́т магні́тний теодо-
лі́т; м. ша́рик магні́тна ку́лька; м. эква́тор 
магні́тний еква́тор; м. э́кскурс магні́тний 
е́кскурс; надзе́мная м-ная съёмка 
надзе́мне магні́тне зніма́ння (надзе́мна 
магні́тна зйо́мка); универса́льные м-ные 
весы́ Хаа́лька універса́льна магні́тна вага́ 
Хаа́лька 

магнитовариацио́нный магнітоваріа-
ці́йний; м-ное профили́рование магніто-
варіаці́йне профілюва́ння 

магнитогеологи́ческий магнітогеоло-
гі́чний; м-кое карти́рование магнітогео-
логі́чне картува́ння 

магнитогра́мма магнітогра́ма, -ми 
магнито́граф магніто́граф, -фа 
магнитографи́ческий магнітографі́чний 
магнито́метр магніто́метр, -ра; аста-

зи́рованый м. астазо́ваний магніто́метр; 
астати́ческий м. астати́чний магніто́метр; 
ве́кторный (векториа́льный) м. ве́ктор-
ний (векторіа́льний) магніто́метр; верти-
ка́льный м. вертика́льний магніто́метр; 
дефле́кторный м. дефле́кторний магні-
то́метр; индукцио́нный м. індукці́йний 
магніто́метр; ква́нтовый м. ква́нтовий 
магніто́метр; криоге́нный м. кріоге́нний 
магніто́метр; крути́льный м. крути́льний 
магніто́метр; оптикомехани́ческий м. 
оптикомехані́чний магніто́метр; про-
цесси́дный м. процеси́дний магніто́метр; 
прото́нный м. прото́нний магніто́метр; 
сверхпроводя́щий м. надпрові́дний маг-
ніто́метр; сква́жинный м. свердлови́нний 
магніто́метр; трёхкомпоне́нтный м. три-
компоне́нтний магніто́метр; ферро-
зо́ндовый м. ферозо́ндовий магніто́метр 

магнитометри́ческий магнітометри́чний; 
м-кая высота́ магнітометри́чна висота́ 

магнитоме́трия магнітоме́трія, -рії 
магнитомодуляцио́нный магнітомоду-

ляці́йний; м. преобразова́тель магнітомо-
дуляці́йний перетво́рювач 

магнитомя́гкий магнітом'яки́й; м. ма-
териа́л магнітом'яки́й матеріа́л 

магниторазве́дка магніторо́звідка, -ки, 
д. и п. -дці, р. мн. -док, (неоконч. д. – ещё) 
магніторозві́дування 

магнитоско́п магнітоско́п, -па 
магнитостратиграфи́ческий магніто-

стратиграфі́чний; м. ме́тод магнітострати-
графі́чний ме́тод 
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магнитострикцио́нный магнітострик-
ці́йний; м. материа́л магнітострикці́йний 
матеріа́л 

магнитостри́кция магнітостри́кція, -ції 
магнитосфе́ра магнітосфе́ра, -ри; воз-

муща́ющая м. збу́рювальна магнітосфе́ра; 
м. эффекти́вного те́ла магнітосфе́ра ефек-
ти́вного ті́ла 

магнитотвёрдый магнітотверди́й; 
м. материа́л магнітотверди́й матеріа́л 

магнитотеллури́ческий магнітотелу-
ри́чний; комбини́рованное м-кое профи-
ли́рование комбіно́ване магнітотелури́чне 
профілюва́ння; м. ме́тод магнітотелу-
ри́чний ме́тод 

магнитохи́мия магнітохі́мія, -мії 
магнитохронологи́ческий магнітохро-

нологі́чний; м-кая шкала́ магнітохроно-
логі́чна шкала́ 

магниту́да магніту́да, -ди; м. землетря-
се́ния магніту́да землетру́су 

магниту́за магніту́за, -зи; м. землетря-
се́ния магніту́за землетру́су 

магнокатафори́т магнокатафори́т, -ту 
магно́лиевые сущ., мн. магно́лієві, -вих 
магноли́т магноліт́, -ту 
магномагнети́т магномагнети́т, -ту 
магнониоби́т магноніобі́т, -ту 
магнотрифили́н магнотрифілі́н, -ну 
магнофа́ция магнофа́ція, -ції 
магноферри́т магнофери́т, -ту 
магнофи́ровый магнофі́ровий; м-вая 

структу́ра магнофі́рова структу́ра 
магнофори́т магнофори́т, -ту 
магнохроми́т магнохромі́т, -ту 
магнуссони́т магнусоні́т, -ту 
магозиа́н магозіа́н, -ну 
магхеми́т магхемі́т, -ту 
мадле́н мадле́н, -ну 
мадле́нский мадле́нський; м-кая куль-

ту́ра мадле́нська культу́ра 
мадрепо́ра мадрепо́ра, -ри 
мадрепори́т мадрепори́т, -ту 
мадрепо́ровый мадрепо́ровий; м-вая 

пласти́нка мадрепо́рова пласти́нка; 
м. кана́л мадрепо́ровий кана́л; м. кора́лл 
мадрепо́ровий кора́л 

мадуни́т мадуні́т, -ту 
мазани́т мазані́т, -ту 
мазанофи́р мазанофі́р, -ру 
маза́нский маза́нський; м-кая сви́та ма-

за́нська сві́та 

мазапили́т мазапілі́т, -ту 
ма́зер ма́зер, -ра 
мазове́цкий мазове́цький; м-кое меж-

леднико́вье мазове́цьке міжльодовикі́в'я 
мазу́лий мазу́лій, -лію 
мазули́т мазулі́т, ту 
мазу́ровский мазу́рівський; м-кая 

то́лща мазу́рівська то́вща 
мазу́рский мазу́рський; м-кая ста́дия 

мазу́рська ста́дія; м. интерстадиа́л ма-
зу́рський інтерстадіа́л; м-кое межледни-
ко́вье мазу́рське міжльодовикі́в'я 

мазу́т мазу́т, -ту 
мазу́тный мазу́тний; м. эквивале́нт ма-

зу́тний еквівале́нт 
майко́п майко́п, -пу 
майко́пский майко́пський; м-кая то́лща 

майко́пська то́вща 
майо́лика майо́ліка, -ки, д. и п. -ліці 
ма́йский ма́йський; м. я́рус ма́йський 

я́рус 
майтланди́т майтланди́т, -ту 
мака́ровский мака́рівський; м-кие слои́ 

мака́рівські шари́  
макарти́тский макарти́тський; м-кая 

сви́та макарти́тська сві́та 
макати́т макати́т, -ту 
макговерни́т макговерні́т, -ту 
макдональди́т макдональди́т, -ту 
македони́т македоні́т, -ту 
маке́евский макії́вський; м-кие слои́ 

макі́ївські шари́ 
маке́лий маке́лій, -лію 
макинави́т макінаві́т, -ту 
макинтоши́т макінтоши́т, -ту 
маки́т макіт́, -ту 
маккейи́т макейі́т, -ту 
маккензи́т макензи́т, -ту 
макконелли́т маконелі́т, -ту 
маклуреи́т маклуреї́т, -ту 
ма́ковые сущ., мн. ма́кові, -вих 
ма́ковый ма́ковий; м-вая тексту́ра 

ма́кова тексту́ра 
макроагрега́т макроагрега́т, -ту 
макроанизотропи́я макроанізотропі́я, -пі́ї 
макрогаме́ты мн. макрогаме́ти, -ме́т 
макрогра́фия макрогра́фія, -фії 
макродиспе́рсия макродиспе́рсія, -сії 
макродо́мный макродо́мний; м-ная 

фо́рма макродо́мна фо́рма 
макрозооспо́ра макрозооспо́ра, -ри 
макрокласти́ческий макрокласти́чний 
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макрокли́мат макроклі́мат, -ту 
макрокомпоне́нт макрокомпоне́нт, -та 
макроко́см макроко́см, -му 
макрокриста́лл макрокриста́л, -ла 
макрокристалли́ческий макрокриста-

лі́чний; м-кая структу́ра макрокриста-
лі́чна структу́ра 

макроме́ра макромір́а, -ри 
макромери́т макромери́т, -ту 
макромери́тный макромери́тний 
макроме́рный макромі́рний 
макроми́р макросві́т, -ту 
макроне́фть макрона́фта, -ти 
макрону́клеус макрону́клеус, -са 
макрооста́ток макроза́лишок, -шка, мн. 

макроре́штки, -ток, макроза́лишки, -ків 
макроо́сь макрові́сь, макроо́сі 
макропалеонтоло́гия макропалеонто-

ло́гія, -гії 
макроперекры́тие макроперекриття́ 
макропинако́ид макропінако́їд, -да 
макропланкто́н макропланкто́н, -ну 
макропле́вра макропле́вра, -ри 
макроплевра́льный макроплевра́льний; 

м. шип макроплевра́льний шип 
макропло́йчатый макроплойча́стий;  

м-тая структу́ра макроплойча́ста струк-
ту́ра 

макропо́ристость макропо́ристість, -тості, 
т. -тістю 

макропорфи́ровый макропорфір́овий; 
м-вая структу́ра макропорфір́ова струк-
ту́ра 

макропроница́емость макропрони́кність, 
-ності, т. -ністю 

макрорелье́ф макрорельє́ф, -фу 
макросейсми́ческий макросейсмі́чний; 

м-кое колеба́ние макросейсмі́чне коли-
ва́ння; м-кое явле́ние макросейсмі́чне 
я́вище 

макросе́йсмы мн. макросе́йсми, -мів 
макроскле́ра макроскле́ра, -ри 
макроскопи́ческий макроскопі́чний;  

м-кая анизотропи́я (анизотро́пность) 
макроскопі́чна анізотропі́я (анізот-
ро́пність); м-кое наблюде́ние макроско-
пі́чне спостере́ження; м-кое сече́ние мак-
роскопі́чний переріз́ 

макроскульпту́ра макроскульпту́ра, -ри 
макроспо́ра макроспо́ра, -ри 
макроспора́нгий макроспора́нгій, -гія 
макроспорофи́лл макроспорофі́л, -ла 

макрострукту́ра макрострукту́ра, -ри 
макросфе́ра макросфе́ра, -ри 
макротаксона́льный макротаксо-

на́льний; м-ные клиногексанти́ны мак-
ротаксона́льні кліногексанти́ни; м-ные 
ортогексанти́ны макротаксона́льні орто-
гексанти́ни 

макротексту́ра макротексту́ра, -ри 
макротре́щина макротріщ́ина, -ни 
макрофа́уна макрофа́уна, -ни 
макрофа́ция макрофа́ція, -ції 
макрофи́т макрофі́т, -ту 
макрофло́ра макрофло́ра, -ри; во́дная м. 

во́дна макрофло́ра 
макрохоани́товый макрохоані́товий 
макроцикли́ты мн. макроциклі́ти, -тів 
макроши́п макроши́п, -па́ 
макроэволю́ция макроеволю́ція, -ції 
макроэлеме́нт макроелеме́нт, -та 
макса́ковский макса́ківський; м-кая 

сви́та макса́ківська сві́та 
максиллипе́ды мн. максиліпе́ди, -дів 
макси́ллы мн. макси́ли, -лів; пе́рвые м. 

пе́рші макси́ли 
максилля́рный максиля́рний; м. сег-

ме́нт максиля́рний сегме́нт; м. щу́пик 
максиля́рний щу́пик 

максима́льный максима́льний; м-ная 
влагоёмкость максима́льна вологоє́мність 
(вологомі́сткість); м-ная высота́ макси-
ма́льна висота́; максима́льная гигроско-
пи́чность максима́льна гігроскопі́чність; 
м-ная ста́дия максима́льна ста́дія; м-ное 
значе́ние максима́льне зна́чення; м-ное 
оледене́ние максима́льне зледені́ння (за-
ледені́ння); м-ное подня́тие максима́льне 
підняття́; м. вы́ход максима́льний ви́хід; 
м. термо́метр максима́льний термо́метр 

макси́мовский макси́мівський; м-кая 
сви́та макси́мівська сві́та 

ма́ксимум ма́ксимум, -му; второсте-
пе́нный м. другоря́дний ма́ксимум; вул-
кани́ческий м. вулкані́чний ма́ксимум; 
геохими́ческий м. геохімі́чний ма́ксимум; 
гравитацио́нный м. гравітаці́йний 
ма́ксимум; м. анома́лии ма́ксимум ано-
ма́лії; м. волн ма́ксимум хвиль; м. накло-
не́ния ма́ксимум нахи́лення (похи́лення); 
м. фитопланкто́на ма́ксимум фітоплан-
кто́ну; обосо́бленный м. відокре́млений 
ма́ксимум; теплово́й м. теплови́й 
ма́ксимум 
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ма́кула ма́кула, -ли 
маку́шечный верше́чковий, вер-

хі́вковий; м-ная аперту́ра верше́чкова 
(верхі́вкова) аперту́ра; м-ная скла́дка 
верше́чкова (верхі́вкова) скла́дка; м-ное 
заполне́ние верше́чкове (верхі́вкове) за-
по́внення (ви́повнення); м-ное утолще́ние 
верше́чкове (верхі́вкове) сто́вщення (по-
то́вщення); м. гре́бень верше́чковий (вер-
хі́вковий) гре́бінь; м. у́гол верше́чковий 
(верхі́вковий) кут; м. фора́мен вер-
ше́чковий (верхі́вковий) фора́мен 

маку́шка (верхняя оконечность, верши-
на чего-л.) верх, -ху, верше́чок, -чка, вер-
хі́вка, -ки, д. и п. -вці, р. мн. -вок; гри-
фо́идная м. грифо́їдний верх (грифо́їдна 
верхі́вка); коне́чная м. кінце́вий верх (кін-
це́ва верхі́вка); м. кры́шечки верх (вер-
хі́вка) кри́шечки; нависа́ющая м. на-
ви́слий верх (нави́сла верхі́вка); описто-
ги́рная м. опістогі́рний верх (опістогір́на 
верхі́вка); ортоги́рная м. ортогі́рний верх 
(ортогір́на верхі́вка); прозоги́рная м. про-
зогір́ний верх (прозогір́на верхі́вка); спи-
роги́рная м. спірогір́ний верх (спірогі́рна 
верхі́вка); термина́льная м. терміна́льний 
верх (терміна́льна верхі́вка); центра́льная м. 
центра́льний верх (центра́льна верхі́вка); 
экзогиро́идная м. екзогіро́їдний верх 
(екзогіро́їдна верхі́вка) 

малаколи́т малаколі́т, -ту 
малаколо́гия малаколо́гія, -гії 
малако́ма малако́ма, -ми 
малако́н малако́н, -ну 
малакостра́ки мн. малакостра́ки, -ра́к 
малани́т малані́т, -ту 
маларди́т маларди́т, -ту 
малахи́т малахі́т, -ту; волокни́стый м. 

волокни́стий (волокнува́тий) малахі́т; зем-
ли́стый м. земли́стий малахі́т; крем-
ни́стый м. крем'яни́стий (кремени́стий) 
малахі́т; свинцо́вый м. свинце́вий мала-
хі́т; си́ний м. си́ній малахі́т 

малахи́товый малахі́товий; м-вая зе-
лень малахі́това зе́лень 

малдони́т малдоні́т, -ту 
мале́вко-мурае́внинский мале́вко-мураї́в-

нинський; м.-м-кие слои́ мале́вко-мураї́в-
нинські шари́; м.-м. я́рус мале́вко-
мураї́внинський я́рус 

ма́ленький мале́нький; м. ко́нус ма-
ле́нький ко́нус; м. щито́к мале́нький щито́к 

малигни́т малігні́т, -ту 
малиновски́т малиновські́т, -ту 
мали́новый мали́новий; м. турмали́н 

мали́новий турмалін́; м. шерл мали́новий 
шерл; м. шпат мали́новий шпат 

малиньи́т малиньї́т, -ту 
ма́лка ма́лка, -ки, д. и п. -лці, р. мн. -лок 
малладди́т малади́т, -ту 
малларри́т малари́т, -ту 
малобере́жный малобере́жний; м-ные 

слои́ малобере́жні шари́  
маловы́женский малови́женський; м-кая 

сви́та малови́женська сві́та 
малогу́мусный малогу́мусний; м-ная 

по́чва малогу́мусний ґрунт 
малодосту́пный малопристу́пний, мало-

досту́пний; м-ная ме́стность малоприс-
ту́пна (малодосту́пна) місце́вість 

малозаме́тный малопомі́тний; м-ная 
отде́льность малопомі́тна окре́мість 

малозо́льный малозо́льний; м. у́голь 
малозо́льне ву́гі́лля 

малока́мерный малока́мерний 
малокамышува́хский малокомишу-

ва́ський; м-кая сви́та малокомишува́ська 
сві́та; м-кие слои́ малокомишува́ські шари́  

малокана́льный малокана́льний; м. ана-
лиза́тор малокана́льний аналіза́тор 

маломасшта́бный маломасшта́бний;  
м-ная ка́рта маломасшта́бна ка́рта (ма́па) 

маломе́рный маломі́рний 
маломо́щный малопоту́жний; м-ная 

по́чва малопоту́жний ґрунт; м. пласт ма-
лопоту́жний пласт (малопоту́жний шар); 
м. тиратро́н малопоту́жний тиратро́н 

малона́т малона́т, -ту 
мало́новый мало́новий; м-вая кислота́ 

мало́нова кислота́ 
малообогащённый малозбага́чений 
малоотхо́дный маловідхідни́й; м-ная 

техноло́гия маловідхідна́ техноло́гія 
малоподвижно́й малорухо́мий; м. ком-

поне́нт малорухо́мий компоне́нт 
малополе́сский малополі́ський; м-кая 

прадоли́на малополі́ська прадоли́на 
малопо́ристый малопо́ристий; м. песо́к 

малопо́ристий пісо́к 
малопродукти́вный малопродукти́вний 
малопроце́нтный маловідсо́тко́вий, ма-

лопроце́нтний; м-ная руда́ маловід-
со́тко́ва (малопроце́нтна) руда́ 

малора́звитый малорозви́нутий, мало-
розви́нений 
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малорёберный малоребе́рний 
малорента́бельный малорента́бельний; 

м-ная разрабо́тка малорента́бельна роз-
ро́бка 

малоро́слый малоро́слий; м-лая фа́уна 
малоро́сла фа́уна 

малоряза́нцевский малоряза́нцевський; 
м-кая сви́та малоряза́нцевська сві́та 

малосерни́стый малосірчи́стий; м. у́голь 
малосірчи́сте ву́гі́лля 

малосоро́чинский малосоро́чинський; 
м-кая сви́та малосоро́чинська сві́та 

малоце́нный малова́ртісний; м-ная 
ру́дная жи́ла малова́ртісна ру́дна жи́ла 

малочувстви́тельный малочутли́вий 
малоуглово́й малокутови́й; м-ва́я рент-

геногра́мма малокутова́ рентгеногра́ма 
малоусто́йчивый малостійки́й, мало-

тривки́й 
малхи́т, мальхи́т малхі́т, -ту, мальхі́т, -ту 
ма́лый мали́й; м-лая вода́ мала́ вода́;  

м-лая интру́зия мала́ інтру́зія; м-лая 
се́пта мала́ се́пта; м-лая твёрдость мала́ 
тве́рдість; м-лое восто́чное оледене́ние 
мале́ схі́дне зледені́ння (заледені́ння);  
м-лое уэ́льское оледене́ние мале́ уе́льське 
зледені́ння (заледені́ння); м. буго́р мали́й 
горб; м. мета́лл мали́й мета́л; м. потен-
циа́л-зонд мали́й потенціа́л-зонд; м. сброс 
мали́й скид; м. троха́нтер мали́й тро-
ха́нтер; м. уда́р землетрясе́ния мали́й 
уда́р землетру́су 

мальдони́т мальдоні́т, -ту 
мальм мальм, -му 
ма́льта ма́льта, -ти 
ма́льцевский ма́льцевський; м-кая 

сви́та ма́льцевська сві́та 
мамело́н мамело́н, -ту 
мамили́т мамілі́т, -ту 
мамиля́рный маміля́рний; м. ну́клеус 

маміля́рний ну́клеус 
ма́монт ма́монт, -та 
ма́монтовый ма́монтовий; м-вое де́рево 

ма́монтове де́рево 
манаи́т манаї́т, -ту 
манандони́т манандоні́т, -ту 
ма́нбриум ма́нбріум, -му 
мангаланапати́т мангаланапати́т, -ту 
манга́н манга́н, -ну 
мангана́т мангана́т, -ту 
мангангеденберги́т мангангеденбергі́т, -ту 
манганези́т манганези́т, -ту 

мангани́т мангані́т, -ту 
манганнептуни́т манганнептуні́т, -ту 
манганози́т манганози́т, -ту 
манганоильмени́т манганоільмені́т, -ту 
манганокальци́т манганокальци́т, -ту 
манганоколумби́т манганоколумбі́т, -ту 
манганолангбейни́т манганолангбейні́т, 

-ту 
манганоли́т манганолі́т, -ту 
манганосидери́т манганосидери́т, -ту 
манганострибии́т манганострибії́т, -ту 
манганофилли́т манганофілі́т, -ту 
манганофлогопи́т манганофлогопі́т, -ту 
манганопиросмали́т манганопіросма-

лі́т, -ту 
мангери́т мангери́т, -ту 
ма́нгровый ма́нгровий; м. лес ма́нгровий 

ліс 
мангуальди́т мангуальди́т, -ту 
мангу́шский мангу́ський; м-кая то́лща 

мангу́ська то́вща 
мандаринои́т мандариної́т, -ту 
мандельште́йн мандельште́йн, -ну; 

афани́товый м. афані́товий мандельш-
те́йн; диаба́зовый м. діаба́зовий манде-
льште́йн; зеленока́менный м. зелено-
кам'яни́й (зеленокамі́нний) мандельште́йн 

мандельште́йновый мандельште́йновий; 
м-вая тексту́ра мандельште́йнова тексту́ра 

манджа́к манджа́к, -ку 
манджаки́т манджакі́т, -ту 
манджури́т манджури́т, -ту 
манджуроза́вр манджуроза́вр, -ра 
мандибу́ла мандибу́ла, -ли 
мандибуля́рный мандибуля́рний; м-ная 

дуга́ мандибуля́рна дуга́ 
мандри́ковский мандри́ківський; м-кие 

слои́ мандри́ківські шари́  
мандры́кинский мандри́кінський; м-кая 

зо́на мандри́кінська зо́на 
манеба́хский манеба́хський; м. двойни́к 

манеба́хський двійни́к; м. зако́н двойнико-
ва́ния манеба́хський зако́н двійникува́ння 

манжирои́т манжирої́т, -ту 
манипули́рование маніпулюва́ння 
манипуля́тор маніпуля́тор, -ра; бурово́й м. 

бурови́й маніпуля́тор 
манифе́ст маніфе́ст; грузово́й м. ван-

та́жний маніфе́ст 
мани́ха мані́ха, -хи, д. и п. -ні́сі 
манли́йский манлій́ський; м-кая эпо́ха 

манлій́ська епо́ха 
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мано́метр мано́метр, -ра; ва́куумный м. 
ва́куумний мано́метр; га́зовый м. га́зовий 
мано́метр; глуби́нный м. глиби́нний ма-
но́метр; жи́дкостный м. ріди́нний ма-
но́метр; рту́тный м. рту́тний мано́метр; 
стекля́нный м. скляни́й мано́метр 

манометри́ческий манометри́чний; м-кое 
давле́ние манометри́чний тиск 

мансфильди́т мансфільди́т, -ту 
манти́йно-плю́мный манті́йно-

плю́мний; м.-п-ная анома́лия манті́йно-
плю́мна анома́лія 

манти́йный манті́йний; м-ная бу́хта 
манті́йна бу́хта; м-ная ли́ния манті́йна 
лі́нія; м-ная поло́ска манті́йна сму́жка;  
м-ная по́лость манті́йна порожни́на;  
м-ная щель манті́йна щіли́на; м. ко́мплекс 
манті́йний ко́мплекс; м. край манті́йний 
край; м. отпеча́ток манті́йний відби́ток; 
м. плюм манті́йний плюм; м. си́нус ман-
ті́йний си́нус; м. сосу́д манті́йна суди́на; 
м. язычо́к манті́йний язичо́к 

мантику́ла мантику́ла, -ли 
манти́сса манти́са, -си 
ма́нтия ма́нтія, -тії; ве́рхнняя м. ве́рхня 

ма́нтія; ка́мерная м. ка́мерна ма́нтія; 
м. Земли́ ма́нтія Землі́; сифо́нная м. си-
фо́нна ма́нтія 

манускри́птный манускри́птний; м-ное 
и́мя манускри́птне ім'я́ 

маншеи́т маншеї́т, -ту 
ма́нычский ма́ницький; м-кие слои́ 

ма́ницькі шари́  
маньчжуроза́вры мн. маньчжуроза́ври,  

-рів 
маня́вский маня́вський; м-кая сви́та 

маня́вська сві́та 
маразмоли́т маразмоліт́, -ту 
мара́ттиевые сущ., мн. мара́тієві, -вих 
маратти́евый мараті́євий; м. па́поротник 

мараті́єва па́пороть 
марахуи́т марахуї́т, -ту 
марбу́шт марбу́шт, -ту 
маргалли́т маргалі́т, -ту 
ма́рганец ма́рганець, -нцю, т. -цем, ман-

га́н, -ну; рода́нистый м. рода́нистий 
ма́рганець (манга́н); серноки́слый м. сірча-
ноки́слий ма́рганець (манга́н); хло́ристый м. 
хло́ристий ма́рганець (манга́н) 

марганецсодержа́щий марганцев-
мі́сний, мангановмі́сний 

ма́рганцево-глинозёмный ма́рганце́во-
глинозе́мний, манга́ново-глинозе́мний;  
м.-г. грана́т ма́рганце́во-глинозе́мний 
(манга́ново-глинозе́мний) грана́т 

марганцевоки́слый марганцевоки́слий, 
мангановоки́слий 

марганцевору́дный марганцевору́дний, 
мангановору́дний 

ма́рганцевый ма́рганце́вий, манга́новий; 
бу́рая м-вая руда́ бу́ра ма́рганце́ва (ман-
га́нова) руда́; м-вая конкре́ция 
ма́рганце́ва (манга́нова) конкре́ція; м-вая 
обма́нка ма́рганце́ва (манга́нова) обма́нка; 
м-вая пе́на ма́рганце́ва (манга́нова) пі́на; 
м-вая руда́ ма́рганце́ва (манга́нова) руда́; 
м-вая слюда́ ма́рганце́ва (манга́нова) 
слюда́; м-вая чернь ма́рганце́ва (ман-
га́нова) чернь; м-вая шля́па ма́рганце́ва 
(манга́нова) шля́па; м-вая шпине́ль 
ма́рганце́ва (манга́нова) шпіне́ль; м-вая 
я́шма ма́рганце́ва (манга́нова) я́шма;  
м-вое включе́ние ма́рганце́ве (манга́нове) 
вклю́чення; м-вые квасцы́ ма́рганце́вий 
(манга́новий) галу́н; м. апати́т ма́рганце́вий 
(манга́новий) апати́т; м. блеск ма́рганце́вий 
(манга́новий) блиск; м. везувиа́н ма́рган-
це́вий (манга́новий) везувіа́н; м. магнети́т 
ма́рганце́вий (манга́новий) магнети́т; 
м. урали́т ма́рганце́вий (манга́новий) уралі́т; 
м. фаяли́т ма́рганце́вий (манга́новий) фа-
ялі́т; м. фторапати́т ма́рганце́вий (ман-
га́новий) фторапати́т; м. цеоли́т ма́рган-
це́вий (манга́новий) цеолі́т; м. шамози́т 
ма́рганце́вий (манга́новий) шамози́т; 
м. шпат ма́рганце́вий (манга́новий) шпат; 
м. эпидо́т ма́рганце́вий (манга́новий) епі-
до́т; мя́гкая м-вая руда́ м'яка́ ма́рганце́ва 
(манга́нова) руда́ 

марганцовистоки́слый марганцевисто-
ки́слий, мангановистоки́слий 

марганцо́вистый марганце́вистий, ман-
га́новистий; м-тая слюда́ марганце́виста 
(манга́новиста) слюда́; м. натроли́т мар-
ганце́вистий (манга́новистий) натролі́т; 
м. пектоли́т марганце́вистий (ман-
га́новистий) пектолі́т; м. тантали́т марга-
нце́вистий (манга́новистий) танталі́т; 
м. турмали́н марганце́вистий турмалі́н; 
м. фаяли́т марганце́вистий (ман-
га́новистий) фаялі́т; м. флогопи́т марган-
це́вистий (манга́новистий) флогопіт́; 
м. хризоти́л марганце́вистий (ман-
га́новистий) хризоти́л 
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маргари́т маргари́т, -ту; бери́ллиевый м. 
бери́лієвий маргари́т; ка́лиевый м. ка́лієвий 
маргари́т; ма́гниевый м. ма́гнієвий марга-
ри́т; на́триевый м. на́трієвий маргари́т 

маргароди́т маргароди́т, -ту 
маргаросани́т маргаросані́т, -ту 
маргина́лия маргіна́лія, -лії 
маргина́лиевый маргіна́лієвий; м. слой 

маргіна́лієвий шар  
маргина́льный маргіна́льний; кюихо-

вензи́сный м. ва́лик кюїховензи́сний 
маргіна́льний ва́лик; м-ная жи́лка маргі-
на́льна жи́лка; м-ная зо́на маргіна́льна 
зо́на; м-ная кайма́ маргіна́льна облямі́вка 
(кайма́); м-ная пласти́на маргіна́льна 
пласти́на; м-ная пласти́нка маргіна́льна 
пласти́нка; м-ная по́ра маргіна́льна по́ра; 
м-ная спи́кула маргіна́льна спі́кула;  
м-ная табли́чка маргіна́льна табли́чка;  
м-ная фасцио́ла маргіна́льна фасціо́ла; 
м. ва́лик маргіна́льний ва́лик; м. гре́бень 
маргіна́льний гре́бінь; м. кана́л маргі-
на́льний кана́л; м. край маргіна́льний 
край; м. сифо́н маргіна́льний сифо́н; 
м. фора́мен маргіна́льний фора́мен 

маргина́льность маргіна́льність, -ності, 
т. -ністю 

маргина́риум маргіна́ріум, -му 
маргинацио́нный маргінаці́йний; м-ная 

структу́ра маргінаці́йна структу́ра 
ма́ревые сущ., мн. лободо́ві, -вих 
ма́ревый ма́ревий, імли́стий; м. па́водок 

ма́рева (імли́ста) по́відь (по́вінь) 
марекани́т марекані́т, -ту 
маре́нинский маре́нінський; м. сла́нец 

маре́нінський сла́нець 
маре́новые сущ., мн. маре́нові, -вих 
марео́граф марео́граф, -фа 
мариали́т маріалі́т, -ту 
маригнаци́т маригнаци́т, -ту 
маринобио́нт маринобіо́нт, -та 
мари́но-гляциа́льный мари́но-гляціа́ль-

ний; м.-г-ные отложе́ния мари́но-гляціа́льні 
ві́дклади 

марипози́т марипози́т, -ту 
мариуполи́т маріуполі́т, -ту 
ма́рка (угля и т. п.) ма́рка, -ки, д. и п.  

-рці, р. мн. -рок; грузовая м. ванта́жна 
ма́рка 

маркази́т маркази́т, -ту; гребе́нчатый м. 
гребі́нчастий (гребі́нчатий) маркази́т; лу-
чи́стый м. промени́стий маркази́т 

маркёр марке́р, -ра; стратигра-
фи́ческий м. стратиграфіч́ний марке́р 

марке́тинг марке́тинг, -гу; геоло-
ги́ческий м. геологі́чний марке́тинг 

маркиро́вка маркува́ння 
маркиру́ющий маркува́льний; м-щая 

пло́скость маркува́льна площина́; м-щая 
то́чка маркува́льна то́чка; м. горизо́нт 
маркува́льний горизо́нт; м. пласт марку-
ва́льний пласт (маркува́льний шар); 
м. слой маркува́льний шар; м. у́ровень 
маркува́льний рі́вень 

маркфильди́т маркфільди́т, -ту 
маркше́йдер маркше́йдер, -ра 
маркше́йдерский маркше́йдерський;  

м-кая сеть маркше́йдерська мере́жа;  
м-кая съёмка маркше́йдерське зніма́ння 
(маркше́йдерська зйо́мка); м. знак марк-
ше́йдерський знак; м. инструме́нт марк-
ше́йдерський інструме́нт; м. ко́мпас марк-
ше́йдерський ко́мпас; м. транспорти́р мар-
кше́йдерський транспорти́р; м. у́ровень 
маркше́йдерський рі́вень 

марлези́т марлези́т, -ту 
марли́т марлі́т, -ту; битумино́зный м. 

бітуміно́зний марлі́т 
мармаро́шский мармаро́ський; м. диа-

ма́нт мармаро́ський діама́нт 
мармати́т мармати́т, -ту 
мармоли́т мармолі́т, -ту 
марморо́зис марморо́зис, -су 
марноли́т марнолі́т, -ту 
марози́т марози́т, -ту 
мароки́т марокі́т, -ту 
марсели́н марселі́н, -ну 
марси́йский марсі́йський; м-кая фа́за 

марсі́йська фа́за 
марсили́т марсилі́т, -ту 
марскои́т марської́т, -ту 
марструти́т марструти́т, -ту 
марсятски́т марсятські́т, -ту 
мартенси́т мартенси́т, -ту 
мартини́т мартині́т, -ту 
мартинси́т мартинси́т, -ту 
марти́т марти́т, -ту 
мартитиза́ция мартитиза́ція, -ції 
мартья́новский мартья́нівський; м-кая 

сви́та мартья́нівська сві́та 
марунди́т марунди́т, -ту 
ма́рфинский ма́рфинський; м-кая сви́та 

ма́рфинська сві́та 
мархи́т мархі́т, -ту 
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марциа́льный марціа́льний; м-ные 
во́ды марціа́льні во́ди 

маршали́т маршалі́т, -ту 
маршбру́кский маршбру́цький; м. век 

маршбру́цький вік 
марши́т марши́т, -ту 
маршру́тный маршру́тний; м-ная съёмка 

маршру́тне зніма́ння (маршру́тна зйо́мка); 
м. теодоли́т маршру́тний теодолі́т 

ма́рьинский ма́р'їнський; м-кая то́лща 
ма́р'їнська то́вща 

марьяли́т мар'ялі́т, -ту 
марья́новский мар'я́нівський; м-кие 

слои́ мар'я́нівські шари́  
маседони́т маседоні́т, -ту 
масканьи́т масканьї́т, -ту 
маскелини́т маскеліні́т, -ту 
маскиро́ванный маско́ваний; м-ное об-

наже́ние маско́ване відсло́нення 
масли́нные сущ., мн. масли́нові, -вих 
ма́сло 1. (минеральное и т. п.) ма́сло, -ла, 

мн. -сла́, -сел, (смазочное – ещё) масти́ло,  
-ла; ка́менное м. кам'яне́ (камі́нне) ма́сло; 
каменноу́гольное м. кам'янову́гі́льне ма́сло; 
купоро́сное м. купоро́сне ма́сло; маши́н-
ное м. маши́нне ма́сло (масти́ло); мине-
ра́льное м. мінера́льне ма́сло; нефтяно́е м. 
на́фто́ве ма́сло; сла́нцевое м. сла́нцеве 
ма́сло; сма́зочное м. масти́ло; смоли́стое м. 
смоли́сте ма́сло; смоляно́е м. смоляне́ 
ма́сло; соля́ровое м. соля́рове масти́ло 
(ма́сло); та́льковое м. та́лькове ма́сло; 

2. (растительное) олі́я, олі́ї, (эфирное – 
ещё) ма́сло, -ла 

маслови́т маслові́т, -ту 
масляни́стость масляни́стість, -тості, т. 

-тістю 
масляни́стый масляни́стий, олі́їстий;  

м-тое расте́ние олі́їста росли́на 
ма́сляный 1. ма́сляний; м-ная кислота́ 

ма́сляна кислота́; м-ная флота́ция 
ма́сляна флота́ція; м. бу́фер ма́сляний 
бу́фер; м. гудро́н ма́сляний гудро́н; 

2. (относящийся к маслу из масличных 
растений) олі́йний  

масляспи́нский масляспі́нський; м. лед-
ни́к масляспі́нський льодови́к 

масри́т масри́т, -ту 
ма́сса ма́са, -си; автохто́нная м. авто-

хто́нна ма́са; а́томная м. а́томна ма́са; 
беспоря́дочная м. безла́дна ма́са; бимаг-
мати́ческая основна́я м. бімагмати́чна 

основна́ ма́са; бифилети́ческая основна́я м. 
біфілети́чна основна́ ма́са; возмуща́ющая м. 
збу́рювальна ма́са; войлокообра́зная м. 
повстяноподі́бна (повстиноподі́бна) ма́са; 
глиноби́тная м. глиноби́тна (валько́вана, 
валько́ва́) ма́са; го́рная м. гірська́ ма́са; 
горю́чая м. горю́ча (пальна́) ма́са; грун-
това́я м. ґрунтова́ ма́са; доба́вочная м. 
додатко́ва ма́са; древе́сная м. деревна́ 
маса́; жи́льная м. жи́льна ма́са; 
избы́точная м. надли́шко́ва ма́са; изо-
ли́рующая м. ізолю́юча (ізолюва́льна) 
ма́са; ине́ртная м. іне́ртна ма́са; интру-
зи́вная м. інтрузи́вна ма́са; инъе-
ци́рованная м. ін'єкто́вана ма́са; капле-
ви́дная м. краплеподі́бна ма́са; караваеоб-
ра́зная м. короваєподі́бна ма́са; комко-
ва́тая основна́я м. грудкува́та основна́ 
ма́са; крити́ческая м. крити́чна ма́са; 
м. Земли́ ма́са Землі́; м. поко́я ма́са 
спо́кою; м. поро́ды ма́са поро́ди; мате-
ри́нская м. матери́нська ма́са; микро-
ли́товая м. мікроліт́ова ма́са; молеку-
ля́рная м. молекуля́рна ма́са; надви́нутая м. 
насу́нута ма́са; непрозра́чная м. непро-
зо́ра ма́са; нижележа́щая м. зале́гла (ле-
жа́ча) ни́жче ма́са; органи́ческая м. орга-
ні́чна ма́са; отто́рженная м. відто́ргнена 
ма́са; пирокласти́ческая ма́сса піроклас-
ти́чна ма́са; пласти́ческая м. пласти́чна 
ма́са; платфо́рменная м. платфо́рмна 
ма́са; плитови́дная м. плитоподі́бна ма́са; 
подстила́ющая м. підстильна́ (підсте́льна, 
підсти́лювальна) ма́са; постоя́нная м. 
пості́йна ма́са; промежу́точная м. про-
мі́жна ма́са; пузы́рчатая м. пузи́рча́ста 
(пухи́рча́ста) ма́са; распла́вленная м. роз-
пла́влена (розто́плена) ма́са; ру́дная м. 
ру́дна ма́са; сбро́совая (сбро́сная, сброс-
на́я) м. скидна́ ма́са; связу́ющая м. спо-
лу́чна (зв'я́зувальна) ма́са; смещённая м. 
змі́щена (зсу́нута, зсу́нена) ма́са; сплош-
на́я м. суці́льна ма́са; теку́чая м. теку́ча 
(рідка́) ма́са; тестообра́зная м. тістоподі́бна 
ма́са; усто́йчивая м. стійка́ (тривка́) ма́са; 
шли́ровая м. шлі́рова ма́са; яче́истая м. 
комі́рчаста (ніздрюва́та, по́риста) ма́са 

масса́ндровский маса́ндрівський; м-кая 
то́лща маса́ндрівська то́вща; м-кие слои́ 
маса́ндрівські шари́  

масси́в маси́в, -ву; автохто́нный м.  
автохто́нний маси́в; воро́нежский м.  



мас мат 

388 

воро́незький маси́в; вулкани́ческий м. 
вулкані́чний маси́в; гидрогеологи́ческий м. 
гідрогеологі́чний маси́в; го́рный м. гір-
ськи́й маси́в; дре́вний м. да́вній маси́в; 
интрузи́вный м. інтрузи́вний маси́в; ко-
ни́ческий м. коні́чний маси́в; континен-
та́льный м. континента́льний маси́в; кри-
сталли́ческий м. кристалі́чний маси́в; 
куполови́дный (куполообра́зный) м. 
банеподі́бний (куполоподі́бний) маси́в; 
м. значе́ний маси́в зна́чень; м. су́ши ма-
си́в су́ші; межго́рный м. міжгі́рний маси́в; 
нетро́нутый м. неза́йманий маси́в; сре-
ди́нный м. сере́динний маси́в; те́стовый м. 
те́стовий маси́в; усто́йчивый м. стійки́й 
маси́в; цифрово́й м. цифрови́й маси́в; 
чигири́нский м. чигири́нський маси́в; 
Щербако́вский м. Щербако́вський маси́в; 
экструзи́вный м. екструзи́вний маси́в 

масси́вно-вы́ветрелый маси́вно-ви́вітрілий, 
маси́вно-звітрі́лий; м.-в. полипня́к маси́вно-
ви́вітрілий (маси́вно-звітрі́лий) поліпня́к 

масси́вно-кристалли́ческий маси́вно-
кристалі́чний; м.-к-кая поро́да маси́вно-
кристалі́чна поро́да 

масси́вность маси́вність, -ності, т. -ністю 
масси́вный маси́вний; м-ная за́лежь 

маси́вний по́клад; м-ная ла́ва маси́вна 
ла́ва; м-ная ложноно́жка маси́вна псев-
доні́жка; м-ная поро́да маси́вна поро́да; 
м-ная руда́ маси́вна руда́; м-ная струк-
ту́ра маси́вна структу́ра; м-ная тексту́ра 
маси́вна тексту́ра; м-ное напластова́ние 
маси́вне напластува́ння (нашарува́ння);  
м-ные коло́нии маси́вні коло́нії; м. везу-
виа́н маси́вний везувіа́н; м. кора́лл ма-
си́вний кора́л; м. купри́т маси́вний куп-
ри́т; м. полипня́к маси́вний поліпня́к; 
м. шальште́йн маси́вний шальште́йн 

массико́т масико́т, -ту 
ма́ссовый ма́совий; м-вое вымира́ние 

ма́сове вимира́ння; м-вое изверже́ние 
ма́сове ви́верження; м-вое число́ ма́сове 
число́; уде́льная м-вая радиоакти́вность 
пито́ма ма́сова радіоакти́вність 

масс-спектро́граф мас-спектро́граф, -фа 
масс-спектроскопи́я мас-спектроскопі́я, -пі́ї 
масти́чный масти́ковий; м-ное де́рево 

масти́кове де́рево 
мастогло́евый мастогло́євий; м-вое 

мо́ре мастогло́єве мо́ре 
мастодонза́вр мастодонза́вр, -ра 

мастодо́нт мастодо́нт, -та 
мастодо́нтовый мастодо́нтовий 
мастодонтообра́зный мастодонтопо-

ді́бний 
масто́идный масто́їдний 
масутомили́т масутомілі́т, -ту 
масшта́б масшта́б, -бу; вертика́льный м. 

вертика́льний масшта́б; горизонта́льный м. 
горизонта́льний масшта́б; искажённый м. 
спотво́рений (ви́кривлений) масшта́б; ли-
не́йный м. ліні́йний масшта́б; м. высо́т 
масшта́б висо́т; м. Кюри́ масшта́б Кюрі́; 
м. подо́бия масшта́б поді́бності (схо́жості); 
попере́чный м. попере́чний масшта́б; 
преувели́ченный м. перебі́льшений мас-
шта́б; промы́шленный м. промисло́вий 
масшта́б; углово́й м. кутови́й масшта́б; 
уменьшённый м. зме́ншений масшта́б; 
усло́вный м. умо́вний масшта́б; 
чи́сленный м. чисе́льний масшта́б 

масшта́бный масшта́бний; м-ная ли-
не́йка масшта́бна ліні́йка 

матекании́т матеканії́т, -ту 
математиза́ция математиза́ція, -ції 
математи́ческий математи́чний; м-кая 

геоло́гия математи́чна геоло́гія; м-кая 
моде́ль математи́чна моде́ль; м-кая 
ста́тика математи́чна ста́тика; м-кая ста-
ти́стика математи́чна стати́стика; м-кое 
модели́рование математи́чне моделю-
ва́ння; м-кое программи́рование матема-
ти́чне програмува́ння 

материа́л матеріа́л, -лу; абрази́вный м. 
абрази́вний матеріа́л; акусти́ческий мате-
риа́л акусти́чний матеріа́л; акцессо́рный м. 
акцесо́рний матеріа́л; аллохе́мный м. ало-
хе́мний матеріа́л; асбестоцеме́нтный м. 
азбестоцеме́нтний матеріа́л; атмосфероус-
то́йчивый м. атмосферостійки́й матеріа́л; 
балла́стный м. бала́стовий (бала́стний) 
матеріа́л; взве́шенный м. зави́слий мате-
ріа́л; взрывно́й м. вибухо́вий (підривни́й) 
матеріа́л; взры́вчатый м. вибухо́вий мате-
ріа́л; волокни́стый м. волокни́стий (волок-
нува́тий) матеріа́л; выполня́ющий жи́лу м. 
випо́внювальний (напо́внювальний) жи́лу 
матеріа́л; гру́бый м. гру́бий матеріа́л; грун-
тово́й м. ґрунтови́й матеріа́л; жароп-
ро́чный м. жароміцни́й матеріа́л; желе́зис-
тый м. залі́зистий матеріа́л; жи́льный м. 
жи́льний матеріа́л; закла́дочный м.  
закладни́й матеріа́л; звукоизоляцио́нный м. 
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звукоізоляці́йний матеріа́л; золотосодер-
жа́щий м. золотовмі́сний матеріа́л; извер-
га́емый вулкани́ческий м. виве́ржуваний 
вулкані́чний матеріа́л; изоляцио́нный м. 
ізоляці́йний матеріа́л; инфильтра-
цио́нный м. інфільтраці́йний матеріа́л; 
истира́ющий м. стира́льний матеріа́л; 
исхо́дный м. вихідни́й матеріа́л; 
ка́менный м. кам'яни́й матеріа́л; кера-
ми́ческий м. керамі́чний матеріа́л; кисло-
тосто́йкий м. кислотостійки́й матеріа́л; 
кислотоупо́рный м. кислототривки́й ма-
теріа́л; класти́ческий м. класти́чний ма-
теріа́л; композицио́нный м. компози-
ці́йний матеріа́л; крепёжный м. крі-
пи́льний матеріа́л; криоге́нный м. кріо-
ге́нний матеріа́л; магнитомя́гкий м. маг-
нітом'яки́й матеріа́л; магнитострик-
цио́нный м. магнітострикці́йний матеріа́л; 
магнитотвёрдый м. магнітотверди́й ма-
теріа́л; море́нный м. море́нний матеріа́л; 
нанесённый м. нане́сений матеріа́л; не-
сцементи́рованный м. незцементо́ваний 
матеріа́л; обло́мочный м. ула́мковий ма-
теріал; огнеупо́рный м. вогнетривки́й 
матеріа́л; оса́дочный м. осадо́вий мате-
ріа́л; основно́й вулкани́ческий м. основ-
ни́й вулкані́чний матеріа́л; отва́льный м. 
відва́льний матеріа́л; отфильтро́ванный м. 
відфільтро́ваний матеріа́л; передви-
га́емый м. пересувни́й матеріа́л; перене-
сённый м. перене́сений матеріа́л; пиро-
класти́ческий м. пірокласти́чний мате-
ріа́л; породообразу́ющий м. породот-
ві́рний матеріа́л; про́бный м. про́бний 
матеріа́л; пьезоакти́вный м. п'єзоак-
ти́вний матеріа́л; пьезометри́ческий м. 
п'єзометри́чний матеріа́л; ро́дственный м. 
спорі́днений матеріа́л; свя́зывающий м. 
зв'я́зувальний матеріа́л; слои́стый м. ша-
рува́тий матеріа́л; случа́йный м. випад-
ко́вий матеріа́л; строи́тельный м. буді-
ве́льний матеріа́л; теплоизоляцио́нный м. 
теплоізоляці́йний матеріа́л; убо́гий м. 
бі́дний (убо́гий) матеріа́л; цемен-
ти́рующий м. цементува́льний матеріа́л; 
шлифу́ющий м. шліфува́льний матеріа́л; 
эдафоге́нный оса́дочный м. едафоге́нний 
осадо́вий матеріа́л; электроизоля-
цио́нный м. електроізоляці́йний матеріа́л 

материа́л-носи́тель матеріа́л-носі́й, ма-
теріа́лу-носія́ 

материалоёмкость матеріалоє́мність,  
-ності, т. -ністю, матеріаломі́сткість, -кості, 
т. -кістю 

материа́льно-техни́ческий матеріа́льно-
техні́чний; м.-т-кое снабже́ние мате-
ріа́льно-техні́чне постача́ння 

материа́льный матеріа́льний; м-ные 
бала́нсы матеріа́льні бала́нси 

матери́к матери́к, -ка́; (суша ещё) сухо-
ді́л, -до́лу; (контине́нт) контине́нт, -ту; 
дре́вний м. да́вній матери́к 

материко́вый материко́вий, континен-
та́льний, суході́льний; м-вая дю́на мате-
рико́ва дю́на; м-вая кора́ материко́ва ко-
ра́; м-вая о́бласть материко́ва о́бласть;  
м-вая о́тмель материко́ва обмі́лина;  
м-вая поро́да материко́ва поро́да; м-вое 
землетрясе́ние материко́вий землетру́с; 
м-вое оледене́ние материко́ве зледені́ння 
(заледені́ння); м-вое подно́жье матери-
ко́ве підні́жжя; м. бе́рег материко́вий 
бе́рег; м. лёд материко́вий лід; м. ледни́к 
материко́вий льодови́к; м. о́стров матери-
ко́вий о́стрів; м. склон материко́вий схил 

матери́нский матери́нський; м-кая 
ма́гма матери́нська ма́гма; м-кая ма́сса 
матери́нська ма́са; м-кая о́собь мате-
ри́нська особи́на (матери́нський о́собень); 
м-кая поро́да матери́нська поро́да; м-кая 
ра́ковина матери́нська черепа́шка 
(му́шля, ско́йка); м-кая сви́та мате-
ри́нська сві́та; м-кие оса́дки матери́нські 
оса́дки; м. коралли́т матери́нський кора-
лі́т; м. поли́п коло́нии матери́нський по-
лі́п коло́нії; м. рассо́л матери́нський роз-
сі́л; м. раство́р матери́нський ро́зчин; 
м. у́голь матери́нське ву́гі́лля; м-кое 
вещество́ матери́нська речовина́; м-кое 
те́ло матери́нське ті́ло 

матильди́т матильди́т, -ту 
матлоки́т матлокі́т, -ту 
ма́товость ма́товість, -вості, т. -вістю; 

м. материа́ла ма́товість матеріа́лу; 
м. минера́ла ма́товість мінера́лу 

ма́товый ма́товий; м-вая среда́ ма́тове 
середо́вище; м. аттри́т ма́товий атри́т; 
м. блеск ма́товий блиск; м. у́голь ма́тове 
ву́гі́лля 

ма́точный (о растворе и т. п.) ма́точний; 
м-ная поро́да ма́точна поро́да; м-ный  
рассо́л ма́точний розсі́л; м. раство́р 
ма́точний ро́зчин 
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матраи́т матраї́т, -ту 
матра́с, матра́ц матра́ц, -ца 
матрацеви́дный матрацоподі́бний; м-ная 

отде́льность матрацоподі́бна окре́мість; 
м-ная структу́ра матрацоподі́бна структу́ра 

ма́трикс ма́трикс, -су; органи́ческий м. 
органі́чний ма́трикс 

ма́трица ма́триця, -ці; м. ру́дной жи́лы 
ма́триця ру́дної жи́ли; органи́ческая м. 
органі́чна ма́триця 

матрици́руемый матрицьо́ваний; м-мая 
биоминерализа́ция матрицьо́вана біомі-
нераліза́ція 

ма́тричный ма́тричний; м. гра́фик 
ма́тричний гра́фік; м. ме́тод ма́тричний 
ме́тод; м. проце́ссор ма́тричний проце́сор 

матрози́т матрози́т, -ту 
мау́новые сущ., мн. валеріа́нові, -вих 
маутейни́т маутейні́т, -ту 
мауфи́т мауфі́т, -ту 
маухери́т маухери́т, -ту 
мауцели́т мауцелі́т, -ту 
мафельзи́ческий мафельзи́чний 
мафи́т мафі́т, -ту 
мафи́ческий мафі́чний; м-кая поро́да 

мафі́чна поро́да; м. минера́л мафі́чний 
мінера́л 

мафраи́т мафраї́т, -ту 
мафури́т мафури́т, -ту 
махайро́д махайро́д, -да 
мацапили́т мацапілі́т, -ту 
мацера́л мацера́л, -лу; во́дорослевый м. 

во́доростевий мацера́л; м. витре́нового 
у́гля́ мацера́л вітре́нового ву́гі́лля; м. дю-
ре́нового у́гля́ мацера́л дюре́нового 
ву́гі́лля; м. кларе́нового у́гля́ мацера́л 
кларе́нового ву́гі́лля 

мацера́ция мацера́ція, -ції 
ма́чта що́гла, -ли; бурова́я м. бурова́ 

що́гла 
маши́на маши́на, -ни; бурова́я м. бурова́ 

маши́на; взрывна́я м. підривна́ маши́на; 
вру́бовая м. вру́бова маши́на (врубма-
ши́на); вру́бово-нава́лочная м. вру́бово-
нава́лювальна маши́на; вы́правочно-
подби́вочно-отде́лочная м. випра́влюваль-
но-підбива́льно-опоря́джувальна маши́на; 
вычисли́тельная м. обчи́слювальна ма-
ши́на; забо́йная м. ви́бійна (забі́йна)  
маши́на; забуто́вочная м. забутува́льна 
маши́на; заря́дная м. заря́дна маши́на; 
землеро́йная м. землери́йна маши́на; 

измери́тельная м. вимі́рювальна маши́на; 
камнеубо́рочная м. каменезбира́льна 
маши́на; механогидравли́ческая м. меха-
ногідравлі́чна маши́на; нава́лочная м. 
нава́лювальна маши́на; пневмати́ческая 
закла́дочная м. пневмати́чна закладна́ 
маши́на; погру́зочно-тра́нспортная м. 
наванта́жувально-тра́нспортна маши́на; 
породопогру́зочная м. породонаван-
та́жувальна маши́на; рудопромы́вочная м. 
рудопромивна́ (рудопромива́льна) ма-
ши́на; скре́перно-бурова́я м. скре́перно-
бурова́ маши́на; счётная м. лічи́льна ма-
ши́на; тоннелепрохо́дческая (туннеле-
прохо́дческая) м. тунелепрохі́дницька 
маши́на; флотацио́нная м. флотаці́йна 
маши́на; электро́нная м. електро́нна ма-
ши́на; электростати́ческая м. електро-
стати́чна маши́на 

маши́нный маши́нний; м-ная гра́фика 
маши́нна гра́фіка; м-ное ма́сло маши́нне 
ма́сло (масти́ло) 

машинове́дение машинозна́вство, -ва; 
го́рное м. гірни́че машинозна́вство 

ма́щинский ма́щинський; м-кая сви́та 
ма́щинська сві́та 

маяки́т маякіт́, -ту 
мая́кский мая́кський; м-кая сви́та 

мая́цька сві́та 
ма́ятник ма́ятник, -ка; апериоди́ческий м. 

аперіоди́чний ма́ятник; астати́ческий м. 
астати́чний ма́ятник; демпфи́рованный м. 
демпфі́руваний ма́ятник; сейсми́ческий м. 
сейсмі́чний ма́ятник; уравни́тельный м. 
зрі́внювальний ма́ятник; фикти́вный м. 
фікти́вний ма́ятник 

ма́ятниковый ма́ятниковий; контро́ль-
ный м. прибо́р контро́льний ма́ятниковий 
при́лад; м-вая съёмка ма́ятникове зніма́ння 
(ма́ятникова зйо́мка); м-вое измере́ние 
ма́ятникове вимі́рювання (ма́ятниковий 
ви́мір); м. гравиме́тр ма́ятниковий граві-
ме́тр; м. ме́тод ма́ятниковий ме́тод; м. при-
бо́р ма́ятниковий при́лад; м. пункт 
ма́ятниковий пункт 

мбознии́т мбознії́т, -ту 
мги́нский мгі́нський; м-кие слои́ 

мгі́нські шари́ 
мгнове́нный миттє́вий; м. регуля́тор 

усиле́ния миттє́вий регуля́тор підси́лення 
меа́ндр меа́ндр, -ра; антецеде́нтый м. 

антецеде́нтний меа́ндр; блужда́ющий м. 
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блукли́вий (мандрі́вни́й) меа́ндр; вре́зан-
ный м. урі́заний (врі́заний) меа́ндр; до-
ли́нный м. доли́нний меа́ндр; изо-
ли́рованный м. ізольо́ваний меа́ндр; ком-
пете́нтный м. компете́нтний (непід-
да́тливий, непода́тливий) меа́ндр; м. по́ймы 
меа́ндр запла́ви (запла́вини); отре́занный м. 
відрі́заний меа́ндр; пове́рхностный м. по-
верхне́вий меа́ндр; размывно́й м. розмив-
ни́й меа́ндр; свобо́дный м. ві́льний меа́ндр; 
тектони́ческий врезно́й м. тектоні́чний 
урізни́й (врізни́й) меа́ндр; эпигенети́че-
ский м. епігенети́чний меа́ндр 

меандри́рующий меандрува́льний; м-щая 
доли́на меандрува́льна доли́на 

меандри́ческий меандри́чний 
меандро́идный меандро́їдний; м. кора́лл 

меандро́їдний кора́л 
мегаантиклина́ль мегаантикліна́ль, -лі, 

т. -ллю 
мегаантиклино́рий мегаантикліно́рій, -рію 
мегабиосфе́ра мегабіосфе́ра, -ри 
мегабло́к мегабло́к, -ка; Среднедне-

про́вский м. (блок) Середньодні-
про́вський мегабло́к (блок) 

мегабре́кчия мегабре́кчія, -чії 
мегагаме́та мегагаме́та, -ти 
мегагаметофи́т мегагаметофі́т, -ту 
мегаге́я мегаге́я, -ге́ї 
мегакла́з мегакла́з, -зу 
мегакла́сты мн. мегакла́сти, -тів 
мегаклиматоли́т мегакліматолі́т, -ту 
мегакло́н мегакло́н, -ну 
мегалитоцерати́дный мегалітоцерати́дний 
мегалоба́за мегалоба́за, -зи 
мегало́н мегало́н, -ну 
мегалосфе́ра мегалосфе́ра, -ри 
мегалосфери́ческий мегалосфери́чний 
мегалофи́ровый мегалофі́ровий; м-вая 

структу́ра мегалофі́рова структу́ра 
мегантро́п мегантро́п, -па 
мегапорфи́ровый мегапорфі́ровий 
мегарелье́ф мегарельє́ф, -фу 
мегасейсми́ческий мегасейсмі́чний;  

м-кое колеба́ние мегасейсмі́чне колива́ння; 
м-кое явле́ние мегасейсмі́чне я́вище 

мегасе́йсмы мн. мегасе́йсми, -се́йсм 
мегасинклина́ль мегасинкліна́ль, -лі, т. 

-ллю 
мегасинклино́рий мегасинкліно́рій, -рію 
мегаскле́ры мн. мегаскле́ри, -ле́р 
мегаскопи́ческий мегаскопі́чний 

мегаспо́ра мегаспо́ра, -ри 
мегаспора́нгий мегаспора́нгій, -гія 
мегаспорофи́я мегаспорофія́, -фі́ї 
мегастроби́л мегастробі́л, -лу 
мегаструкту́ра мегаструкту́ра, -ри 
мегасфе́ра мегасфе́ра, -ри 
мегасфери́ческий мегасфери́чний; м-кая 

о́собь мегасфери́чна особи́на (мегасфе-
ри́чний о́собень); м-кая фо́рма мегасфе-
ри́чна фо́рма 

мегатакси́товый мегатакси́товий; м-вая 
структу́ра мегатакси́това структу́ра 

мегатекто́ника мегатекто́ніка, -ки, д. и 
п. -ніці 

мегате́ма мегате́ма, -ми 
мегате́рий мегате́рій, -рія 
мегатири́дный мегатири́дний 
мегатоморфо́з мегатоморфо́з, -зу 
мегаунда́ция мегаунда́ція, -ції 
мегафенокриста́лл мегафенокриста́л, -ла 
мегафи́ровый мегафі́ровий; м-вая 

структу́ра мегафі́рова структу́ра 
мегаэволю́ция мегаеволю́ція, -ції 
мегу́рский мегу́рський; м-кая сви́та ме-

гу́рська сві́та 
медальо́нный медальйо́нний; м-ная 

ту́ндра медальйо́нна ту́ндра 
медве́дь ведмі́дь, -ме́дя; буры́й м. бури́й 

ведмі́дь; пеще́рный м. пече́рний ведмі́дь 
медено́сный мідено́сний 
меджибо́жский меджибо́зький; м-кая 

терра́са меджибо́зька тера́са 
меджори́т меджори́т, -ту 
медзянки́т медзянкі́т, -ту 
медиа́льный медіа́льний; м-ная жи́лка 

медіа́льна жи́лка; м-ная ло́пасть медіа́льна 
ло́пать; м-ная пло́скость медіа́льна площи-
на́; м-ная по́лость медіа́льна порожни́на;  
м-ное сече́ние медіа́льний перері́з; м. зуб 
медіа́льний зуб 

медиа́на медіа́на, -ни 
медиа́нный медіа́нний; м-ная пло́скость 

медіа́нна площина́; м-ное сече́ние медіа́нний 
пере́тин; м. шов медіа́нний шов 

медиофи́ровый медіофі́ровий; м-вая 
структу́ра медіофі́рова структу́ра 

ме́дистый мі́дистий; м-тая желе́зная 
руда́ мі́диста залі́зна руда́; м-тая ферроп-
ла́тина мі́диста феропла́тина; м-тое зо́лото 
мі́дисте зо́лото; м-тое серебро́ мі́дисте 
срі́бло; м. вад мі́дистий вад; м. пири́т 
мі́дистий піри́т; м. пласт мі́дистий пласт 
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(мі́дистий шар); м. поликсе́н мі́дистий полі-
ксе́н; м. порфи́р мі́дистий порфі́р; м. сла́нец 
мі́дистий сла́нець 

ме́дленный пові́льний; м-ная инве́рсия 
пові́льна інве́рсія; м-ное тече́ние пові́льна 
течія́ 

меднова́тый міднува́тий 
ме́дно-ви́смутовый мі́дно-ві́смутовий, 

мі́дно-бі́смутовий; м.-в. блеск мі́дно-
ві́смутовий блиск 

ме́дно-молибде́новый мі́дно-молібде́новий 
ме́дно-мышьяко́вый мі́дно-арсе́новий; 

м.-м-вая руда́ мі́дно-арсе́нова руда́ 
ме́дно-свинцо́вый мі́дно-свинце́вий;  

м.-с. шпат мі́дно-свинце́вий шпат 
ме́дно-сере́бряный мі́дно-срі́бний;  

м.-с. блеск мі́дно-срі́бний блиск 
ме́дно-ци́нковый мі́дно-ци́нковий; м.-ц. 

аккумуля́тор мі́дно-ци́нковий акумуля́тор 
ме́дный мі́дний; блёклая м-ная руда́ 

бля́кла мід́на руда́; деревяни́стая м-ная 
руда́ дерев'яни́ста мі́дна руда́; жёлтая  
м-ная руда́ жо́вта мі́дна руда́; кирпи́чная 
м-ная руда́ цегляна́ (це́гло́ва) мі́дна руда́; 
кра́сная м-ная руда́ черво́на мі́дна руда́; 
м-ная зелень мі́дна зе́лень; м-ная зола́ 
мі́дна зола́; м-ная лазу́рь мі́дна лазу́р;  
м-ная на́кипь мі́дний на́кип; м-ная об-
ма́нка мі́дна обма́нка; м-ная ока́лина 
мі́дна ока́лина; м-ная пе́нка мі́дна пі́нка; 
м-ная пла́тина мі́дна пла́тина; м-ная по-
бежа́лость мі́дна мінли́вість; м-ная 
ржа́вчина мі́дна іржа́; м-ная руда́ мі́дна 
руда́; м-ная синь мі́дна синь; м-ная 
слю́дка мі́дна слю́дка; м-ная смоляна́я 
руда́ мі́дна смоляна́ руда́; м-ная чернь 
мі́дна чернь; м-ное инди́го мі́дне інди́го; 
м-ные цветы́ мі́дні кві́ти (квітки́); 
м. блеск мі́дний блиск; м. изумру́д мі́дний 
смара́гд; м. колчеда́н мі́дний колчеда́н; 
м. купоро́с мі́дний купоро́с; м. рудни́к 
мі́дний рудни́к; м. урани́т мі́дний урані́т; 
пёстрая м-ная руда́ строка́та мі́дна руда́; 
пестроцве́тная м-ная руда́ строкато-
ба́рвна (строкатоко́лірна) мід́на руда́; 
плю́шевая м-ная руда́ плю́шева мі́дна 
руда́; порфи́ровая м-ная руда́ порфір́ова 
мі́дна руда́; почкообра́зная м-ная руда́ 
брунькоподі́бна мі́дна руда́; се́рая м-ная 
руда́ сі́ра мі́дна руда́; стеклова́тая м-ная 
руда́ склува́та (скли́ста) мі́дна руда́ 

медо́вый медо́вий; м. ка́мень медо́вий 
ка́мінь 

медузови́дный, медузообра́зный ме-
дузоподі́бний; м-ная фо́рма медузопо-
ді́бна фо́рма 

медузо́ид медузо́їд, -да 
медулло́за медуло́за, -зи 
медулля́рный медуля́рний; м-ная бороз-

да́ медуля́рна борозна́; м-ная оболо́чка 
медуля́рна оболо́нка; м-ная пласти́нка 
медуля́рна пласти́нка 

медь мідь, -ді, т. -ддю; азотноки́слая м. 
азотноки́сла мідь; во́дная кремнеки́слая м. 
во́дна кремнеки́сла мідь; двувале́нтная 
(двухвале́нтная) м. двовале́нтна мідь; 
двухло́ристая м. двохло́риста мідь; де-
ревяни́стая м. дерев'я́ни́ста мідь; же-
ле́зистая м. залі́зиста мідь; жёлтая м. 
жо́вта мідь; золоти́стая м. золоти́ста мідь; 
йо́дистая м. йо́диста мідь; кремнеки́слая м. 
крем'яноки́сла мідь; мышьяко́вистая м. 
арсенува́тий мідь; рафини́рованная м. 
рафіно́вана мідь; саморо́дная м. само-
ро́дна мідь; серебри́стая м. срібли́ста (сріб-
ля́ста) мідь; серни́стая м. сірчи́ста мідь; 
серноки́слая м. сірчаноки́сла мідь; уксус-
ноки́слая м. оцтовоки́сла мідь; фо́сфор-
ная м. фо́сфорна мідь; фосфорноки́слая м. 
фосфорноки́сла мідь; хло́ристая м. 
хло́риста мідь; хло́рная м. хло́рна мідь; 
электроли́тная м. електролі́тна мідь 

медьсодержа́щий мідевміс́ний; м. ада-
ми́н мідевміс́ний адамі́н; м. апати́т міде-
вмі́сний апати́т; м. минера́л мідевміс́ний 
мінера́л; м. песо́к мідевміс́ний пісо́к 

медя́нка мідя́нка, -ки, д. и п. -нці, мн.  
-нки́, -но́к 

межамбула́кр міжамбула́кр, -ра 
межамбулакра́льный міжамбулакра́льний; 

м-ная игла́ міжамбулакра́льна го́лка; м-ная 
пласти́нка міжамбулакра́льна пласти́нка 

межаперту́рный міжаперту́рний; м-ное 
простра́нство міжаперту́рний про́стір 

межбороздно́й міжборозе́нний, міжбо-
розни́й; м. уча́сток міжборозе́нна діля́нка 

межвидово́й міжвидови́й; м-ва́я борьба́ 
міжвидова́ боротьба́; м-вы́е взаимоотно-
ше́ния міжвидові́ взаємозв'язки́ (взаємо-
відно́шення) 

межвспомога́тельный міждопомі́жни́й; 
м-ные ка́меры міждопомі́жні́ ка́мери 
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межго́рный міжгі́рський; м-ная впа́дина 
міжгі́рська запа́дина; м-ная котлови́на 
міжгі́рська уло́го́вина; м. бассе́йн між-
гі́рський басе́йн; м. ледни́к міжгі́рський 
льодови́к; м. масси́в міжгі́рський маси́в; 
м. проги́б міжгі́рський проги́н 

межгра́нный міжгра́нний; м. у́гол між-
гра́нний кут 

междни́щевый міждни́щевий; м-вое 
простра́нство міждни́щевий про́стір; 
м. промежу́ток міждни́щевий промі́жок; 
м. уча́сток міждни́щева діля́нка 

междоли́нный міждоли́нний 
междо́льчатый міжча́сточковий 
междоу́злие міжву́зля; стеблево́е (стеб-

лёвое) м. стеблове́ міжву́зля 
междузерни́стый міжзерни́стий 
междунаро́дный міжнаро́дний; м-ная 

стратиграфи́ческая шкала́ міжнаро́дна 
стратиграфі́чна шкала́; м-ное пра́вило 
номенклату́ры міжнаро́дне пра́вило но-
менклату́ри 

междуре́чье межирі́ччя 
междусте́нный міжсті́нний; м-ное про-

стра́нство міжсті́нний про́стір 
междутру́бный міжтру́бний 
межева́ние межува́ння 
межево́й межови́й; м. знак межови́й знак 
меже́нный меже́нний; м. сток меже́нний 

стік; м. у́ровень воды́ меже́нний рі́вень води́ 
меже́нь ме́жень, -ні, т. -нню 
межзерново́й міжзернови́й; м-ва́я 

плёнка міжзернова́ плі́вка; м-ва́я прони-
ца́емость міжзернова́ прони́кність; м-во́е 
движе́ние міжзернови́й рух; м. раство́р 
міжзернови́й ро́зчин 

межзона́льный міжзона́льний 
межка́мерный міжка́мерний; м-ная 

пласти́нка міжка́мерна пласти́нка; м. шов 
міжка́мерний шов 

межкле́точный міжкліти́нний 
межколо́нковый міжколо́нковий; м-вое 

простра́нство міжколо́нковий про́стір; 
м. промежу́ток міжколо́нковий промі́жок 

межкольцево́й міжкільце́вий; м-вая бо-
розда́ міжкільце́ва борозна́ 

межконтинента́льный міжконтинен-
та́льний 

межкристалли́ческий міжкристаліч́ний 
межкриста́льный міжкриштале́вий;  

м-ная рапа́ міжкриштале́вий ропа́ 

межкрылови́дный міжкрилоподі́бний;  
м-ная впа́дина міжкрилоподі́бна запа́дина 

межламина́рный міжламіна́рний 
межледнико́вый міжльодовико́вий; 

гольшти́нская м-вая фа́за гольшти́нська 
міжльодовико́ва фа́за; м-вая эпо́ха між-
льодовико́ва епо́ха; м-вое расчлене́ние 
міжльодовико́ве розчленува́ння; ми-
ку́линские м-вые слои́ мику́линські між-
льодовико́ві шари́; рисс-вю́рмский м. век 
рис-вю́рмський міжльодовико́вий вік 

межледнико́вье міжльодовикі́в'я; анти-
пенультима́тное м. антипенультима́тне 
міжльодовикі́в'я; афто́нское м. афто́нське 
міжльодовикі́в'я; бучана́нское м. буча-
на́нське міжльодовиків́'я; ваа́льское м. 
ваа́льське міжльодовикі́в'я; вестерхо-
ве́нское м. вестерхове́нське міжльодови-
кі́в'я; гольште́йнское м. гольште́йнське 
міжльодовикі́в'я; гольшти́нское м. голь-
шти́нське міжльодовикі́в'я; гюнц-
ми́ндельское м. гюнц-мі́ндельське між-
льодовикі́в'я; дуна́йско-гю́нцское м. ду-
на́йсько-гю́нцьке міжльодовикі́в'я; кир-
мингто́нское м. кірмінгто́нське міжльо-
довикі́в'я; лауэнбу́ргское м. лауенбу́рзьке 
міжльодовикі́в'я; лихви́нское м. лих-
ві́нське міжльодовикі́в'я; мазове́цкое м. 
мазове́цьке міжльодовикі́в'я; мазу́рское м. 
мазу́рське міжльодовикі́в'я; мику́линское м. 
мику́линське міжльодовикі́в'я; ми́ндель-
ри́сское м. мі́ндель-ри́ське міжльодови-
кі́в'я; одинцо́вское м. одинцо́вське між-
льодовикі́в'я; пенультима́тное м. пенуль-
тима́тне міжльодовикі́в'я; после́днее м. 
оста́ннє міжльодовикі́в'я; предпосле́днее м. 
передоста́ннє міжльодовикі́в'я; пэори́йское м. 
пеорі́йське міжльодовикі́в'я; рисс-вю́рм-
ское м. рис-вю́рмське міжльодовикі́в'я; 
сангамо́нское м. сангамо́нське між-
льодовикі́в'я; сандоми́рское м. сандо-
ми́рське міжльодовикі́в'я; санчемо́нское м. 
санчемо́нське міжльодовикі́в'я; тиг-
ли́йское м. тиглі́йське міжльодовикі́в'я; 
э́льстер-заали́йское м. е́льстер-заалі́йське 
міжльодовикі́в'я; эе́мское м. еє́мське між-
льодовикі́в'я; ярму́тское м. ярму́тське 
міжльодовикі́в'я 

межло́пастный міжлопате́вий 
межлучево́й міжпромене́вий; м-ва́я 

пласти́нка міжпромене́ва пласти́нка 
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межмерзло́тный міжмерзло́тний; м-ная 
вода́ міжмерзло́тна вода́ 

межморе́нный міжморе́нний 
межости́стый міжости́стий, міжостюку-

ва́тий 
межотраслево́й міжгалузе́вий 
межпароксизма́льный міжпароксиз-

ма́льний 
межперегоро́дочный міжперегоро́дковий; 

м-ная ка́мера міжперегоро́дкова ка́мера; 
м-ная пласти́на міжперегоро́дкова плас-
ти́на; м-ная щель міжперегоро́дкова 
щі́ли́на; м-ное простра́нство міжперего-
ро́дковий про́стір; м. промежу́ток міжпе-
регоро́дковий промі́жок; м. уча́сток між-
перегоро́дкова діля́нка 

межпласти́нчатый міжпласти́нчастий 
межпластово́й міжпластови́й, міжшаро-

ви́й; м-ва́я вода́ міжпластова́ (міжшарова́) 
вода́; м-ва́я море́на міжпластова́ (міжша-
рова́) море́на; м-ва́я по́ра міжпластова́ 
(міжшарова́) по́ра; м. пото́к міжпластови́й 
(міжшарови́й) поті́к 

межплевра́льный міжплевра́льний 
межпло́дник міжплі́дник, -ка 
межплоскостно́й міжплощи́нний; м-на́я 

вода́ міжплощи́нна вода́; м-но́е расстоя́ние 
міжплощи́нна ві́дстань (ві́ддаль) 

межплювиа́льный міжплювіа́льний 
межпове́рхностный міжповерхне́вий 
межпо́люсный міжпо́люсний 
межпопуляцио́нный міжпопуляці́йний; 

м-ная изме́нчивость міжпопуляці́йна 
мінли́вість 

межпо́ровый міжпо́ровий; м-вое по́ле 
міжпо́рове по́ле 

межпото́ковый міжпото́ковий 
межрадиа́льный міжрадіа́льний 
межра́мный міжра́мний; м-ное 

огражде́ние міжра́мна загоро́да (загоро́жа) 
межрёберный міжребро́вий, міжре-

бе́рний; м-ное простра́нство міжребро́вий 
(міжребе́рний) про́стір; м. промежу́ток 
міжребро́вий (міжребе́рний) промі́жок 

межрегиона́льный міжрегіона́льний 
межродово́й міжродови́й 
межручно́й міжручни́й; м-на́я плас-

ти́нка міжручна́ пласти́нка 
межсепта́льный міжсепта́льний; м-ное 

подня́тие міжсепта́льне підняття́; м-ное 
ребро́ кора́лла міжсепта́льне ребро́ ко-
ра́ла; м. кана́л міжсепта́льний кана́л 

межсква́жинный міжсвердлови́нний;  
м-ное прозву́чивание міжсвердлови́нне 
прозву́чування 

межследово́й міжслідови́й; м. у́гол між-
слідови́й кут 

межслоево́й міжшаро́вий; м-ва́я вода́ 
міжшаро́ва вода́; м-ва́я связь міжшаро́вий 
зв'язо́к; м-во́е простра́нство міжшаро́вий 
про́стір; м. заря́д міжшаро́вий заря́д; 
м. промежу́ток міжшаро́вий промі́жок 

межсолево́й міжсольови́й; м-вы́е во́ды 
міжсольові́ во́ди 

межстабуля́рный міжстабуля́рний 
межстадиа́льный міжстадіа́льний 
межсте́нный міжсті́нний 
межтекта́льный міжтекта́льний; м-ная 

се́пта міжтекта́льна се́пта 
межтепиа́льный міжтепіа́льний 
межтра́пповый міжтра́повий; м. слой 

міжтра́повий шар  
межузлово́й міжвузлови́й 
межустьево́й, межу́стьевый міжги́рловий 
межфа́зовый міжфа́зовий; м-вое равно-

ве́сие міжфа́зова рівнова́га 
межформацио́нный міжформаці́йний; 

м-ная за́лежь міжформаці́йний по́клад;  
м-ное интрузи́вное те́ло міжформаці́йне 
інтрузи́вне ті́ло; м. ла́вовый пото́к між-
формаці́йний ла́вовий поті́к; м. лакколи́т 
міжформаці́йний лаколі́т; м. покро́в між-
формаці́йний по́крив; м. слой міжформа-
ці́йний шар  

межчелюстно́й міжще́лепний 
межщитко́вый міжщитко́вий; м-вая 

экзи́на міжщитко́ва екзи́на 
мезаксони́ческий мезаксоні́чний 
мезанофи́р мезанофі́р, -ру 
мезентериа́льный мезентеріа́льний;  

м-ная перегоро́дка мезентеріа́льна пере-
горо́дка; м-ная скла́дка мезентеріа́льна 
скла́дка; непо́лные м-ные скла́дки не-
по́вні мезентеріа́льні скла́дки 

мезенте́рии мн. мезенте́рії, -рій 
мезенхи́ма мезенхі́ма, -ми 
мези́т мези́т, -ту 
мезити́л мезити́л, -лу 
мезити́т мезити́т, -ту 
мезобласти́ческий мезобласти́чний 
мезобо́лия мезобо́лія, -лії 
мезогастрика́льный мезогастрика́льний 
мезогеосинклина́ль мезогеосинкліна́ль, 

-лі, т. -ллю 
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мезогле́я мезогле́я, -ле́ї 
мезогне́йс мезогне́йс, -су 
мезоде́рма мезоде́рма, -ми 
мезодерма́льный мезодерма́льний 
мезодесми́ческий мезодесмі́чний; м. ми-

нера́л мезодесмі́чний мінера́л 
мезодиали́т мезодіалі́т, -ту 
мезоза́вр мезоза́вр, -ра 
мезозо́й мезозо́й, -зо́ю 
мезозо́йский мезозо́йський; м-кая э́ра 

мезозо́йська е́ра; м-кая эрате́ма мезо-
зо́йська ерате́ма 

мезозо́на мезозо́на, -ни 
мезо́иды мн. мезо́їди, -зо́їд 
мезока́рпий мезока́рпій, -пію 
мезокатагене́з мезокатагене́з, -зу 
мезокли́мат мезоклі́мат, -ту 
мезоко́льпиум мезоко́льпіум, -му 
мезокра́товый мезокра́товий; м-вая  

поро́да мезокра́това поро́да 
мезокристаллиза́ция мезокристаліза́ція, 

-ції 
мезо́л мезо́л, -лу 
мезолимнио́н мезолімніо́н, -ну 
мезоли́т мезолі́т, -ту 
мезоли́товый мезолі́товий; м-вая по-

ро́да мезолі́това поро́да 
мезолитора́ль мезолітора́ль, -лі, т. -ллю 
мезоме́рный мезомір́ний; м-ная плас-

ти́на мезомі́рна пласти́на 
мезометагене́з мезометагене́з, -зу 
мезометаморфи́зм мезометаморфі́зм, -му 
мезомо́рфный мезомо́рфний 
мезоно́рма мезоно́рма, -ми 
мезопельти́дий мезопельти́дій, -дію 
мезоперти́т мезоперти́т, -ту 
мезопла́ка мезопла́ка, -ки, д. и п. -ла́ці 
мезопланкто́н мезопланкто́н, -ну 
мезоплейстоце́н мезоплейстоце́н, -ну 
мезопо́ра мезопо́ра, -ри 
мезопо́риум мезопо́ріум, -му 
мезопоро́да мезопоро́да, -ди 
мезорелье́ф мезорельє́ф, -фу 
мезори́тм мезори́тм, -му 
мезосапро́бный мезосапро́бний; м. водоём 

мезосапро́бне водо́ймище (мезосапро́бна 
водо́йма) 

мезосидери́т мезосидери́т, -ту 
мезосо́ма мезосо́ма, -ми 
мезоста́зис мезоста́зис, -су 
мезосфе́ра мезосфе́ра, -ри 

мезоте́ка мезоте́ка, -ки, д. и п. -те́ці,  
р. мн. -те́к 

мезоте́лий мезоте́лій, -лію 
мезотерма́льный мезотерма́льний; м-ная 

жи́ла мезотерма́льна жи́ла; м-ное место-
рожде́ние мезотерма́льне родо́вище;  
м-ные отложе́ния мезотерма́льні ві́дклади; 
м. минера́л мезотерма́льний мінера́л 

мезоти́л мезоти́л, -лу 
мезоти́пный мезоти́пний 
мезотири́дный мезотири́дний; м. фора́мен 

мезотири́дний фора́мен 
мезото́рий мезото́рій, -рію 
мезотрие́н мезотриє́н, -ну 
мезотрофи́ческий мезотрофі́чний; м-кие 

расте́ния мезотрофіч́ні росли́ни 
мезотро́фный мезотро́фний; м-ное 

о́зеро мезотро́фне о́зеро; м-ное расте́ние 
мезотро́фна росли́на; м. водоём мезот-
ро́фне водо́ймище (мезотро́фна водо́йма); 
м. торф мезотро́фний торф 

мезоунда́ция мезоунда́ція, -ції 
мезофа́лл мезофа́л, -лу 
мезофа́ция мезофа́ція, -ції 
мезофи́лл мезофі́л, -лу 
мезофи́льный мезофі́льний 
мезофи́т мезофі́т, -ту 
мезофи́тный мезофі́тний; м-ная фло́ра 

мезофі́тна фло́ра; м-ная э́ра мезофі́тна 
е́ра; м. лес мезофі́тний ліс 

мезофреатофи́т мезофреатофі́т, -ту 
мезэкзи́на мезекзи́на, -ни 
мезэ́мбрио мезе́мбріо (нескл.) 
мейергоффери́т мейєргофери́т, -ту 
мейерси́т мейєрси́т, -ту 
мейкснери́т мейкснери́т, -ту 
меймаки́т меймакіт́, -ту 
меймаци́т меймаци́т, -ту 
мейовитрофи́ровый мейовітрофір́овий; 

м-вая структу́ра мейовітрофір́ова струк-
ту́ра 

мейчеми́т мейчемі́т, -ту 
мейони́т мейоні́т, -ту 
мекоптеро́идный мекоптеро́їдний 
мексика́нский мексика́нський; м. ага́т 

мексика́нський ага́т; м. о́никс мекси-
ка́нський о́нікс 

мел кре́йда, -ди; грануля́товый м. гра-
нуля́това кре́йда; мукрона́товый м. му-
крона́това кре́йда; озёрный м. озе́рна 
кре́йда; приро́дный комово́й м. приро́дна 
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грудкова́ кре́йда; чи́стый м. чи́ста кре́йда; 
электро́дный м. електро́дна кре́йда 

меладиори́т меладіори́т, -ту 
мелакони́т мелаконі́т, -ту 
меланасфа́льт меланасфа́льт, -ту 
мела́нж мела́нж, -жу, т. -жем; текто-

ни́ческий м. тектоні́чний мела́нж 
мелани́т мелані́т, -ту 
мелани́товый мелані́товий; м. якупи-

ранги́т мелані́товий якупірангі́т 
мелановади́т мелановади́т, -ту 
меланокра́товый меланокра́товий; м-вая 

поро́да меланокра́това поро́да; м. база́льт 
меланокра́товий база́льт; м. фоноли́т мела-
нокра́товий фонолі́т 

меланоли́т меланолі́т, -ту 
меланопто́ховый меланопто́ховий 
меланосо́м меланосо́м, -му 
меланостиби́т меланостибі́т, -ту 
меланоталли́т меланоталі́т, -ту 
меланотеки́т меланотекі́т, -ту 
меланофи́р меланофі́р, -ру 
меланофлоги́т меланофлогі́т, -ту 
меланохальци́т меланохальци́т, -ту 
меланохло́р меланохло́р, -ру 
меланохрои́т меланохрої́т, -ту 
меланоцери́т меланоцери́т, -ту 
мелантери́т мелантери́т, -ту; ци́нково-

ме́дный м. ци́нково-мі́дний мелантери́т 
меланхи́м меланхі́м, -му 
мелариодаци́т меларіодаци́т, -ту 
меласиени́т меласієні́т, -ту 
меласиенодиори́т меласієнодіори́т, -ту 
меласилекси́т меласилекси́т, -ту 
мелатонали́т мелатоналі́т, -ту 
мелафи́р мелафі́р, -ру; порфи́ровый м. 

порфір́овий мелафі́р 
мелили́т мелілі́т, -ту 
мелилити́т меліліти́т, -ту 
мелилити́товый меліліти́товий 
мелили́товый мелілі́товий; м. база́льт 

мелілі́товий база́льт; м. ийоли́т мелілі́товий 
ійолі́т; м. лейцити́т мелілі́товий лейцити́т; 
м. нефелини́т мелілі́товий нефеліні́т 

мелилито́иды мн. меліліто́їди, -дів 
мелиметоли́т меліметолі́т, -ту 
мелини́т меліні́т, -ту 
мелинофа́н мелінофа́н, -ну 
мелиорати́вный меліорати́вний; м-ная 

гидрогеоло́гия меліорати́вна гідрогео-
ло́гія; м. эффе́кт меліорати́вний ефе́кт 

мелиора́ция меліора́ція, -ції; во́дно-
теплова́я м. во́дно-теплова́ меліора́ція; 
м. грунто́в меліора́ція ґрунті́в 

мелиори́ровать[ся] меліорува́ти[ся], -ру́ю, 
-ру́єш, -ру́є[ться] 

мели́т мелі́т, -ту 
мелито́польский меліто́польський; м-кая 

сви́та меліто́польська сві́та; м-кие слои́ 
меліто́польські шари́; м. я́рус меліто́поль-
ський я́рус 

мелифани́т меліфані́т, -ту 
ме́лиховский ме́лиховський; м-кая 

сви́та ме́лиховська сві́та 
ме́лкий (размер) дрібни́й, (неглубокий) 

мілки́й; м-кая вода́ мілка́ вода́; м-кая 
волни́стость дрібна́ хвиля́стість; м-кая 
ли́лия дрібна́ лі́лія; м-кая ро́ссыпь дрібне́ 
розси́пище (дрібни́й ро́зсип); м-кая руда́ 
дрібна́ руда́; м-кая скла́дка мілка́ 
скла́дка; м-кая спо́ра дрібна́ спо́ра; м-кая 
фра́кция дрібна́ фра́кція; м. алма́з дріб-
ни́й алма́з; м. вкра́пленник дрібни́й 
вкра́пленик; м. гра́вий дрібни́й гра́вій; 
м. детри́тус дрібни́й детри́тус; м. изги́б 
мілки́й (дрібни́й) ви́гин (згин); м. кра́тер 
мілки́й кра́тер; м. ку́пол мілка́ ба́ня (міл-
ки́й ку́пол); м. лес дрібни́й ліс; м. надви́г 
мілки́й на́сув; м. обло́мок дрібни́й ула́мок; 
м. о́ползень мілки́й зсув; м. песо́к дріб-
ни́й пісо́к; м. разло́м мілки́й розло́м; 
м. руче́й мілки́й струмо́к; м. сброс дріб-
ни́й скид; м. у́голь дрібне́ ву́гі́лля; 
м. ще́бень (м-кая щебёнка) дрібни́й ще́бінь 
(дрібна́ щебі́нка); м-кое включе́ние дрібне́ 
вклю́чення; м-кое вкрапле́ние дрібне́ 
вкра́плення; м-кое мо́ре мілке́ мо́ре 

мелкобуго́рчатый дрібногорбкува́тий 
мелковкра́пленный дрібновкра́плений; 

м-ная руда́ дрібновкра́плена руда́ 
мелково́дно-морско́й мілково́дно-мор-

ськи́й; м.-м-ка́я фа́ция мілково́дно-
морська́ фа́ція 

мелково́дный мілково́дний; м-ная ба́нка 
мілково́дна ба́нка (обмі́лина); м-ная о́бласть 
мілково́дна о́бласть; м-ная равни́на мілко-
во́дна рівни́на; м-ные оса́дки мілково́дні 
оса́дки; м-ные отложе́ния мілково́дні 
ві́дклади; м. бассе́йн мілково́дний басе́йн 

мелково́дье мілково́ддя 
мелковолокни́стый дрібноволокни́стий, 

дрібноволокнува́тий 
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мелкоглы́бистый дрібнобри́листий, 
дрібногли́бистий; м-тая по́чва дрібноб-
ри́листий (дрібногли́бистий) ґрунт 

мелкого́рье мілкогі́р'я 
мелкозазу́бренный дрібнозазу́блений 
мелкозалега́ющий мілкозале́глий; м-щая 

жи́ла мілкозале́гла жи́ла 
мелкозём дрібнозе́м, -му, дрібно́земля 
мелкозёмистый дрібнозе́мистий; м-тая 

поро́да дрібнозе́миста поро́да 
мелкозерни́стый дрібнозерни́стий; м-тая 

гранито́идная тексту́ра дрібнозерни́ста 
граніто́їдна тексту́ра; м-тая поро́да дріб-
нозерни́ста поро́да; м-тая структу́ра дріб-
нозерни́ста структу́ра; м-тое га́ббро дрібно-
зерни́сте га́бро; м. известня́к дрібнозер-
ни́стий вапня́к; м. изло́м дрібнозерни́стий 
злам (злом); м. песо́к дрібнозерни́стий пісо́к; 
м. фирн дрібнозерни́стий фірн; м. шон-
кини́т дрібнозерни́стий шонкіні́т 

мелкозу́бчатый дрібнозубча́стий; м. лист 
дрібнозубча́стий лист 

мелкокле́точный дрібнокліти́нний; м-ная 
структу́ра дрібнокліти́нна структу́ра 

мелкокристалли́ческий дрібнокриста-
лі́чний; м-кая поро́да дрібнокристалі́чна 
поро́да 

мелкомасшта́бный дрібномасшта́бний; 
м-ная ка́рта дрібномасшта́бна ка́рта 
(ма́па) 

мелкомо́рье мілкомо́р'я; неподви́жное м. 
нерухо́ме мілкомо́р'я; подви́жное м. ру-
хо́ме мілкомо́р'я 

мелкообло́мочный дрібноула́мковий; 
м. у́голь дрібноула́мкове ву́гі́лля 

мелкопесча́нистый дрібнопіща́нистий; 
м. сугли́нок дрібнопіща́нистий су́глинок 

мелкопесча́ный дрібнопіща́ний 
мелкопо́ристый дрібнопо́ристий 
мелкопузы́рчатый дрібнопузи́рча́стий, 

дрібнопухи́рча́стий; м-тая тексту́ра дріб-
нопузи́рча́ста (дрібнопухи́рча́ста) тексту́ра 

мелкораздроблённый дрібнороздро́блений 
мелкорубцо́вый дрібнорубце́вий; м-вая 

спо́ра дрібнорубце́ва спо́ра 
мелкосо́почник дрібносопкови́к, -ка 
мелкотре́щинный дрібнотріщи́нний;  

м-ная бре́кчия дрібнотріщи́нна бре́кчія;  
м-ная форма́ция дрібнотріщи́нна форма́ція 

мелкоузлова́тый дрібновузлува́тий 
мелкочешу́йчатый дрібнолускува́тий; 

м. мускови́т дрібнолускува́тий мускові́т 

мелкошипова́тый дрібношипува́тий 
мелкоя́мчатый дрібноямча́стий; м-тая 

экзи́на дрібноямча́ста екзи́на 
мелкояче́истый дрібнокомі́рчастий, 

дрібноніздрюва́тий, дрібнопо́ристий 
меллахи́т мелахі́т, -ту 
мелли́т меліт́, -ту 
мело́вка крейдува́ння 
мелово́й крейдяни́й, (о стратиграфиче-

ском подразделении – обычно) кре́йдовий; 
м-ва́я земля́ крейдяна́ земля́; м-ва́я по́чва 
крейдяни́й ґрунт; м-ва́я систе́ма кре́йдова 
(крейдяна́) систе́ма; м. ка́мень крейдяни́й 
ка́мінь; м. пери́од кре́йдовий (крейдяни́й) 
пері́од 

мелони́т мелоні́т, -ту 
мелонжозефи́т мелонжозефі́т, -ту 
мелоподо́бный крейдоподі́бний; м-ная 

структу́ра крейдоподі́бна структу́ра 
мелопси́т мелопси́т, -ту 
ме́лочь дрібня́к, -зку; бурова́я м. буро-

ви́й дрібня́к; комко́вая м. грудкови́й дріб-
ня́к; ру́дная м. ру́дний дрібня́к; слюдя-
на́я м. слюдяни́й дрібня́к; у́гольная м. 
ву́гі́льний дрібня́к 

мель мілина́, -ни́; камени́стая м. кам'я-
ни́ста (каменя́ста, камени́ста) мілина́; мор-
ска́я м. морська́ мілина́; песча́ная м. пі-
ща́на мілина́; речна́я м. річкова́ мілина́ 

мельникови́т мельникові́т, -ту 
ме́льница млин, -на́; бараба́нная м. ба-

раба́нний млин; вибрацио́нная м. вібра-
ці́йний млин; жернова́я м. жорнови́й 
млин; леднико́вая м. льодовико́вий млин; 
ро́ликовая м. ро́ликовий млин; стержне-
ва́я м. стрижне́вий млин; уда́рно-
центробе́жная м. уда́рно-відцентро́вий 
(уда́рно-відосере́дній) млин; шарова́я м. 
кульови́й млин 

ме́льницкий (от топонима Ме́льница) 
ме́льницький; м-кие слои́ ме́льницькі 
шари́; м. горизо́нт ме́льницький горизо́нт; 
м. кварци́т ме́льницький кварци́т 

ме́льничный млино́ви́й, млина́рський; 
м-ный жё́рнов млино́ве́ жо́рно 

мельтейги́т мельтейгі́т, -ту 
мельфи́т мельфі́т, -ту 
мельча́йший найдрібні́ший; м-шая час-

ти́ца найдрібні́ша ча́стка (части́нка) 
мембра́на мембра́на, -ни; атрео́льная м. 

атрео́льна мембра́на; бороздко́вая м. бо-
розе́нчаста (борозни́ста) мембра́на; 
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бу́кальная м. бу́кальна мембра́на; дер-
ма́льная м. дерма́льна мембра́на; м. крыла́ 
мембра́на крила́; м-ны Христенсе́на мем-
бра́ни Христенсе́на; плавникообра́зная м. 
плавцеподі́бна (плавникоподі́бна) мем-
бра́на; полупроница́емая м. напівпро-
никна́ мембра́на; по́ристая м. по́риста 
мембра́на; термина́льная м. терміна́льна 
мембра́на; у́гольная м. ву́гі́льна мембра́на 

мембране́лла мембране́ла, -ли 
мембра́нный мембра́нний; м-ная филь-

тра́ция мембра́нна фільтра́ція; м-ная элек-
тродви́жущая си́ла мембра́нна електро-
руші́йна си́ла 

мембранопорови́дный мембранопоро-
поді́бний 

менаккани́т менакані́т, -ту 
мена́нский мена́нський; м-кое оледене́ние 

мена́нське зледені́ння (заледені́ння) 
менги́р менгі́р, -ра 
менделе́евий менделє́євій, -вію 
менделееви́т менделєєві́т, -ту 
мендапи́т мендапі́т, -ту 
мендоци́т мендоци́т, -ту 
менды́мский менди́мський; м-кие слои́ 

менди́мські шари́  
ме́невский ме́невський; м. век ме́невський 

вік 
менегини́т менегіні́т, -ту 
менестри́евский менестри́ївський; м-кие 

слои́ менестри́ївські шари́  
мензу́ла мензу́ла, -ли 
мензу́льный мензу́льний; м-ная съёмка 

мензу́льне зніма́ння (мензу́льна зйо́мка); 
м. ме́тод мензу́льний ме́тод; м. ход мен-
зу́льний хід 

мензу́рка мензу́рка, -ки, д. и п. -рці,  
р. мн. -рок 

менили́т менілі́т, -ту 
менили́товый менілі́товий; м-вая сви́та 

меніліт́ова світ́а; м-вые се́рии менілі́тові 
се́рії; м-вые слои́ менілі́тові шари́  

менискоте́рий меніскоте́рій, -рія 
ме́нтум ме́нтум, -му 
менту́ронский менту́ронський; м. век 

менту́ронський вік 
менчику́ровский менчику́рівський; м-кая 

сви́та менчику́рівська сві́та; м-кие слои́ 
менчику́рівські шари́  

менчу́льский менчу́льський; м-кая 
сви́та менчу́льська сві́та 

ме́ньший ме́нший; м. релье́ф ме́нший 
рельє́ф 

ме́ра мі́ра, -ри; м. магни́тной инду́кции 
мі́ра магні́тної інду́кції; многозна́чная м. 
багатозна́чна мі́ра; однозна́чная м. одно-
зна́чна мі́ра 

мерани́с мерані́с, -са 
мераспи́с мераспи́с, -са 
мервини́т мервіні́т, -ту 
ме́ргелистый ме́ргелистий; м-тая гли́на 

ме́ргелиста гли́на; м-тая по́чва ме́ргелистий 
ґрунт; м-тая фа́ция ме́ргелиста фа́ція; 
м. известня́к ме́ргелистий вапня́к; м. сла́нец 
ме́ргелистий сла́нець; м. сугли́нок ме́рге-
листий су́глинок 

ме́ргель ме́ргель, -лю, т. -лем; высо́кий м. 
висо́кий ме́ргель; гипсосодержа́щий м. 
гіпсовмі́сний ме́ргель; гли́нистый м. 
гли́нистий (гли́нястий) ме́ргель; доло-
ми́товый м. доломі́товий ме́ргель; извест-
ко́вый м. вапня́ний ме́ргель; карбо-
на́тный м. карбона́тний ме́ргель; лугово́й м. 
лугови́й ме́ргель; натура́льный м. нату-
ра́льний ме́ргель; ни́зкий м. низьки́й 
ме́ргель; песча́нистый м. піскува́тий (пі-
ща́нистий) ме́ргель; пла́менный м. полу-
м'я́ний (полумене́вий) ме́ргель; пресно-
во́дный м. прісново́дний ме́ргель; пят-
ни́стый м. плями́стий ме́ргель; ра-
ку́шечный м. черепа́шковий ме́ргель; рого-
во́й м. рогови́й ме́ргель; сугли́нистый м. 
сугли́нний (сугли́нистий) ме́ргель; торфя-
но́й м. торф'яни́й ме́ргель; феодоси́йский м. 
феодосі́йський ме́ргель; цеме́нтный м. 
цеме́нтний ме́ргель 

ме́ргель-натура́л ме́ргель-натура́л, 
ме́ргелю-натура́лу 

ме́ргельный ме́ргельный, ме́ргелистий; 
м. грунт ме́ргельний ґрунт 

мердочи́т мердочи́т, -ту 
меренскии́т меренськії́т, -ту 
мерзлота́ мерзлота́, -ти́; акти́вная м. ак-

ти́вна мерзлота́; ве́чная м. ві́чна мерзлота́; 
ле́тняя м. лі́тня мерзлота́; многоле́тняя м. 
багаторі́чна мерзлота́; рели́ктовая м. ре-
лі́ктова мерзлота́; сезо́нная м. сезо́нна 
мерзлота́; суха́я м. суха́ мерзлота́ 

мерзло́тный мерзло́тний; м-ная по́чва 
мерзло́тний ґрунт; м-ная съёмка мерз-
ло́тне зніма́ння (мерзло́тна зйо́мка); м-ное 
явле́ние мерзло́тне я́вище; м. прогно́з 



мер мес 

399 

мерзло́тний прогно́з; м. релье́ф мерз-
ло́тний рельє́ф 

мерзлотове́дение мерзлотозна́вство, -ва 
мёрзлый ме́рзлий; м-лая земля́ ме́рзла 

земля́; м-лая ко́рка ме́рзла кі́рка; м-лая 
поро́да ме́рзла поро́да; м-лая по́чва 
ме́рзлий ґрунт; м. грунт ме́рзлий ґрунт 

меридиа́н меридіа́н, -на; вспомо-
га́тельный м. допомі́жни́й меридіа́н; гео-
графи́ческий м. географі́чний меридіа́н; 
магни́тный м. магні́тний меридіа́н; 
м. дипо́ля меридіа́н дипо́ля; нача́льный м. 
початко́вий меридіа́н; осево́й м. осьови́й 
меридіа́н 

меридиона́ль меридіона́ль, -лі, т. -ллю 
меридиона́льный меридіона́льний; 

вспомога́тельная м-ная перегоро́дка 
допомі́жна́ меридіона́льна перегоро́дка; 
вспомога́тельная м-ная се́пта допомі́жна́ 
меридіона́льна се́пта; м-ная река́ мери-
діона́льна рі́чка (ріка́); м. луч меридіо-
на́льний про́мінь; м. пластро́н меридіо-
на́льний пластро́н 

мери́зм мери́зм, -му 
меризми́т меризміт́, -ту 
мерио́нстский меріо́нстський; м-кая 

эпо́ха меріо́нстська епо́ха 
меристе́ла меристе́ла, -ли 
меристе́ма меристе́ма, -ми 
меристемати́ческий меристемати́чний; 

м-кая ткань меристемати́чна ткани́на 
меристи́ческий меристи́чний; м-кая 

изме́нчивость меристи́чна мінли́вість 
мерите́рий мерите́рій, -рія 
меричи́пп меричи́п, -пу 
меркапта́н меркапта́н, -ну 
мерли́нский мерли́нський; м-кая сви́та 

мерли́нська сві́та; м-кие слои́ мерли́нські 
шари́  

ме́рный мі́рчий, мі́рний; м-ная ле́нта 
мі́рча (мі́рна) стрі́чка; м-ная ре́йка мі́рча 
(мі́рна) ре́йка; м-ная цепь мі́рче (мі́рне) 
ко́ло; м-ное ведро́ мі́рче (мі́рне) відро́ 

меробласти́ческий меробласти́чний;  
м-кое яйцо́ меробласти́чне яйце́ 

меродо́нтный меродо́нтний; м. замо́к 
меродо́нтний замо́к 

мерокристалли́ческий мерокристалі́чний 
мероксе́н мероксе́н, -ну 
меро́н меро́н, -ну 
мероно́мия мероно́мія, -мії 
меропланкто́н меропланкто́н, -ну 

меропланкто́нный меропланкто́нний 
меропланкто́новый меропланкто́новий 
меропо́д меропо́д, -ду 
мероподи́т мероподи́т, -ту 
меропо́дус меропо́дус, -су 
мероприя́тие за́хід; противоэрозио́нное м. 

протиерозі́йний за́хід 
меросинклина́ль меросинкліна́ль, -лі,  

т. -ллю 
мероцено́з мероцено́з, -зу 
мероэдри́ческий мероедри́чний 
меррилли́т мерилі́т, -ту 
мёртвый ме́ртвий; м-вая доли́на ме́ртва 

доли́на; м-вая дю́на ме́ртва дю́на; м-вая 
и́звесть ме́ртве вапно́; м-вая ли́ния 
ме́ртва лі́нія; м-вая нефть ме́ртва на́фта; 
м-вая ра́ковина ме́ртва черепа́шка 
(му́шля, ско́йка); м-вая скла́дка ме́ртва 
скла́дка; м. коне́ц ме́ртвий кіне́ць; м. лёд 
ме́ртвий лід; м. ледни́к ме́ртвий льодови́к; 
м. планкто́н ме́ртвий планкто́н; м. слой 
ме́ртвий шар 

ме́рус ме́рус, -су 
мерца́ние мерехті́ння, мигті́ння, миго-

ті́ння 
мерца́тельный миготли́вий; м-ная 

кле́тка миготли́ва кліти́на 
мерца́ть мерехті́ти, -ти́ть, бли́мати, -має, 

мигті́ти, -ти́ть, миготі́ти, -ти́ть 
мерца́ющий мерехтли́вий; м. агрега́т 

мерехтли́вий агрега́т; м. блеск мерехт-
ли́вий блиск; м. опа́л мерехтли́вий опа́л 

мессба́уеровский месба́уерівський; м-кая 
спектроскопи́я месба́уерівська спектро-
скопі́я 

мессели́т меселі́т, -ту 
месси́нский меси́нський; м-кая терра́са 

меси́нська тера́са; м. я́рус меси́нський 
я́рус 

ме́стность місце́вість, -вості, т. -вістю; 
ари́дная м. ари́дна місце́вість; асейсми́че-
ская м. асейсмі́чна місце́вість; боло́тистая м. 
болоти́ста місце́вість; волни́стая м. хви-
ля́ста місце́вість; вспу́ченная м. спу́чена 
місце́вість; гори́стая м. гори́ста місце́вість; 
засу́шливая м. посу́шлива (засу́шлива) міс-
це́вість; малодосту́пная м. малопристу́пна 
(малодосту́пна) місце́вість; неиссле́дован-
ная м. недослі́джена місце́вість; ни́змен-
ная м. низови́нна (низи́нна) місце́вість; 
обнажённая м. відсло́нена місце́вість; 
откры́тая м. відкри́та місце́вість;  
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пенесейсми́ческая м. пенесейсмі́чна міс-
це́вість; пересечённая м. перетя́та (пере-
сі́чена) місце́вість; пло́ская м. пло́ска 
місце́вість; припо́днятая м. пі́днята міс-
це́вість; пусты́нная м. пусте́льна міс-
це́вість; расчленённая м. розчлено́вана 
місце́вість; ро́вная м. рі́вна місце́вість; 
сейсми́ческая м. сейсмі́чна місце́вість; 
споко́йная м. спокі́йна місце́вість; стра-
тотипи́ческая м. стратотипо́ва місце́вість; 
травяни́стая м. трав'яни́ста місце́вість; 
холми́стая м. горбкува́та (горби́ста)  
місце́вість 

ме́стный місце́вий; м-ная вентиля́ция 
місце́ва вентиля́ція; м-ная зо́на місце́ва 
зо́на; м-ная инве́рсия місце́ва інве́рсія;  
м-ная море́на місце́ва море́на; м-ная по-
ро́да місце́ва поро́да; м-ная рас-
ти́тельность місце́ва росли́нність; м-ная 
скла́дка місце́ва скла́дка; м-ная страти-
графи́ческая шкала́ місце́ва стратигра-
фі́чна шкала́; м-ная терра́са місце́ва те-
ра́са; м-ная фо́рма ископа́емых місце́ва 
фо́рма викопни́х; м-ное землетрясе́ние 
місце́вий землетру́с; м-ное несогла́сие 
місце́ва незгі́дність; м-ное паде́ние міс-
це́ве паді́ння; м-ное скопле́ние га́зов міс-
це́ве ску́пчення га́зів; м-ное стратигра-
фи́ческое подразделе́ние місце́вий стра-
тиграфі́чний підро́зділ; м. кларк місце́вий 
кларк; м. метаморфи́зм місце́вий мета-
морфі́зм; м. тип місце́вий тип; м. уда́р 
землетрясе́ния місце́вий уда́р землетру́су 

ме́сто мі́сце, -ця, т. -цем, мн. місця́, 
місць; автоматизи́рованное рабо́чее м. 
автоматизо́ване робо́че мі́сце; геомет-
ри́ческое м. геометри́чне мі́сце; м. вы́броса 
мі́сце ви́киду; м. выса́чивания мі́сце ви-
со́чування; м. залега́ния мі́сце заляга́ння; 
м. захороне́ния мі́сце похова́ння; м. изги́ба 
мі́сце зги́ну; м. отложе́ний мі́сце 
ві́дкладів; м. погребе́ния мі́сце похова́ння; 
м. прикрепле́ния мі́сце прикрі́плення; 
м. происхожде́ния мі́сце похо́дження; 
м. распростране́ния мі́сце поши́рення 

местонахожде́ние місцезнахо́дження; 
нефтяно́е м. на́фто́ве місцезнахо́дження; 
типово́е м. типове́ місцезнахо́дження 

местообита́ние мі́сце прожива́ння 
месторасположе́ние мі́сце розташува́ння 
месторожде́ние родо́вище, -ща, т. -щем; 

аккумуляти́вное м. акумуляти́вне ро-

до́вище; акробатоли́товое м. акробато-
лі́тове родо́вище; аллювиа́льное м. алю-
віа́льне родо́вище; апомагмати́ческое м. 
апомагмати́чне родо́вище; ассоции́рую-
щееся м. асоціюва́льне родо́вище; бимета-
сомати́ческое м. біметасомати́чне ро-
до́вище; вскры́тое м. розкри́те родо́вище; 
вулкани́чно-оса́дочное м. вулкані́чно-
осадо́ве родо́вище; высокотемперату́рное м. 
високотемперату́рне родо́вище; га́зовое м. 
га́зове родо́вище; газогидра́тное м. газо-
гідра́тне родо́вище; газоконденса́тное м. 
газоконденса́тне родо́вище; газоконден-
са́тно-нефтяно́е м. газоконденса́тно-
на́фто́ве родо́вище; гидротерма́льное м. 
гідротерма́льне родо́вище; гидротер-
ма́льно-оса́дочное м. гідротерма́льно-
осадо́ве родо́вище; гиперге́нное м. гіпер-
ге́нне родо́вище; гипотерма́льное м. гіпо-
терма́льне родо́вище; гистеромагма-
ти́ческое м. гістеромагмати́чне (пізньома-
гмати́чне) родо́вище; гнездово́е м. гніздове́ 
родо́вище; горизонта́льно залега́ющее м. 
горизонта́льно зале́гле родо́вище; диали-
ти́ческое м. діаліти́чне родо́вище; желе-
зору́дное м. залізору́дне родо́вище; 
жи́льное м. жи́льне родо́вище; интрама-
гмати́ческое м. інтрамагмати́чне ро-
до́вище; инфильтрацио́нное м. інфільт-
раці́йне родо́вище; инъекцио́нное м. 
ін'єкці́йне родо́вище; истощённое м. 
ви́черпане родо́вище; ка́мерное м. 
ка́мерне родо́вище; карбонати́товое м. 
карбонати́тове родо́вище; ка́рстовое м. 
ка́рстове родо́вище; колчеда́нное м. кол-
чеда́нове родо́вище; конта́ктовое м. кон-
та́ктове родо́вище; конта́ктово-
метаморфи́ческое м. конта́ктово-
метаморфі́чне родо́вище; конта́ктово-
метасомати́ческое м. конта́ктово-
метасомати́чне родо́вище; коренно́е м. 
корінне́ родо́вище; криптомагмати́ческое м. 
криптомагмати́чне родо́вище; круто-
па́дающее м. крутоспа́дисте (стрімко-
спа́дисте) родо́вище; ксенотерма́льное м. 
ксенотерма́льне родо́вище; кумуляти́вное м. 
кумуляти́вне родо́вище; ликвацио́нное м. 
лікваці́йне родо́вище; линзови́дное (лин-
зообра́зное) м. лінзоподі́бне родо́вище; 
магмати́ческое м. магмати́чне родо́вище; 
магматоге́нное м. магматоге́нне родо́ви-
ще; мезотерма́льное м. мезотерма́льне 
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родо́вище; м. боло́тных руд родо́вище 
боло́тних руд; м. в гре́бне антиклина́ли 
родо́вище в гре́бені антикліна́лі; м. 
вкра́пленной руды́ родо́вище вкра́пленої 
руди́; м. выполне́ния родо́вище 
ви́повнення (напо́внення); м. замеще́ния 
родо́вище замі́щення; м. минера́лов ро-
до́вище мінера́лів; м. минера́льных вод 
родо́вище мінера́льних вод; 
м. промы́шленных вод родо́вище промис-
ло́вих вод; м. поле́зных ископа́емых ро-
до́вище ко́ри́сних копа́лин; м. с мо́щными 
пласта́ми родо́вище з поту́жними пласта́ми 
(шара́ми); м. с нару́шенным строе́нием 
родо́вище з пору́шеною будо́вою; м. с об-
наже́ниями родо́вище з відсло́неннями; 
м. терма́льных (теплоэнергети́ческих) 
вод родо́вище терма́льних (теплоенерге-
ти́чних) вод; метаморфизо́ванное м. ме-
таморфізо́ване родо́вище; метамор-
фи́ческое м. метаморфі́чне родо́вище; 
метаморфоге́нное м. метаморфоге́нне 
родо́вище; метасомати́ческое м. метасо-
мати́чне родо́вище; метатети́ческое м. 
метатети́чне родо́вище; многопластово́е м. 
багатопластове́ (багатоша́рове) родо́вище; 
напласто́ванное м. напласто́ване (наша-
ро́ване) родо́вище; нару́шенное м. по-
ру́шене родо́вище; него́дное для разра-
бо́тки м. неприда́тне для розро́бки ро-
до́вище; ненару́шенное м. непору́шене 
родо́вище; непромы́шленное м. непроми-
сло́ве родо́вище; неравноме́рное м. нерів-
номі́рне родо́вище; неразраба́ты-
вающееся м. нерозро́блювальне родо́вище; 
нетро́нутое м. неза́ймане родо́вище; неф-
тяно́е м. на́фто́ве родо́вище; низкотемпе-
рату́рное гидротерма́льное м. низькотем-
перату́рне гідротерма́льне родо́вище; обвод-
нённое м. обво́днене родо́вище; об-
ло́мочное м. ула́мкове родо́вище; ортомаг-
мати́ческое м. ортомагмати́чне родо́вище; 
оса́дочное м. осадо́ве родо́вище; ос-
та́точное м. за́лишко́ве родо́вище; пер-
ви́чное м. перви́нне родо́вище; перимаг-
мати́ческое м. перимагмати́чне родо́вище; 
пластово́е м. пластове́ (шарове́) родо́вище; 
пластообра́зное м. пластоподі́бне (шаро-
поді́бне) родо́вище; пло́ское м. пло́ске ро-
до́вище; пневматолити́ческое (пневма-
толи́товое) м. пневматоліти́чне (пневма-
толі́тове) родо́вище; пове́рхностное м. 

поверхне́ве родо́вище; погребённое м. 
похо́ване родо́вище; подгото́вленное м. 
підгото́влене родо́вище; позднемагма-
ти́ческое м. пізньомагмати́чне родо́вище; 
полиметалли́ческое м. поліметаліч́не 
родо́вище; приго́дное для разрабо́тки м. 
прида́тне для розро́бки родо́вище; продук-
ти́вное м. продукти́вне родо́вище; 
промы́шленное м. промисло́ве родо́вище; 
протомагмати́ческое м. протомагмати́чне 
родо́вище; разбу́ренное м. розбу́рене ро-
до́вище; разве́данное м. розві́дане ро-
до́вище; разновременно́е м. різночасове́ 
родо́вище; разраба́тываемое м. розро́блю-
ване родо́вище; раннемагмати́ческое м. 
ранньомагмати́чне родо́вище; рассе́янное м. 
розсі́яне родо́вище; рассыпно́е м. розсипне́ 
родо́вище; ро́ссыпное м. ро́зсипне ро-
до́вище; ру́дное м. ру́дне родо́вище; 
свя́занное м. зв'я́зане родо́вище; сегрега-
цио́нное м. сегрегаці́йне родо́вище; седи-
ментацио́нное м. седиментаці́йне ро-
до́вище; седиментоге́нное м. седименто-
ге́нне родо́вище; секрецио́нное м. секре-
ці́йне родо́вище; сингенети́ческое (син-
генети́чное) м. сингенети́чне родо́вище; 
ска́рновое м. ска́рнове родо́вище; слепо́е м. 
сліпе́ родо́вище; слои́стое м. шарува́те 
родо́вище; со́бственно магмати́ческое м. 
вла́сне магмати́чне родо́вище; сплошно́е м. 
суці́льне родо́вище; стратифици́рованное м. 
стратифіко́ване родо́вище; сульфи́дное м. 
сульфі́дне родо́вище; телемагмати́ческое м. 
телемагмати́чне родо́вище; телескопи́ро-
ванное м. телескопо́ване родо́вище; теле-
терма́льное м. телетерма́льне родо́вище; 
техноге́нное м. техноге́нне родо́вище; 
типово́е м. типове́ родо́вище; торфяно́е м. 
торф'яне́ родо́вище; тре́щинное м. 
трі́щинне родо́вище; трубообра́зное м. 
трубоподі́бне родо́вище; у́гольное м. 
ву́гі́льне родо́вище; фузи́вное м. фузи́вне 
родо́вище; эвмагмати́ческое м. евмагма-
ти́чне родо́вище; экзоге́нное м. екзоге́нне 
родо́вище; эксгаляцио́нное м. ексгаля-
ці́йне родо́вище; эманацио́нное м. емана-
ці́йне родо́вище; эмбатоли́товое м. емба-
толі́тове родо́вище; эндоге́нное м. ендо-
ге́нне родо́вище; эпибатоли́товое м. епі-
батолі́тове родо́вище; эпигенети́ческое м. 
епігенети́чне родо́вище; эпитерма́льное м. 
епітерма́льне родо́вище 
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метаамфиболи́т метаамфіболі́т, -ту 
метаанколеи́т метаанколеї́т, -ту 
метабаза́льт метабаза́льт, -ту 
метабазиноди́т метабазиноди́т, -ту 
метабази́т метабази́т, -ту 
метабентони́т метабентоні́т, -ту 
метабио́з метабіо́з, -зу 
метабиосфе́ра метабіосфе́ра, -ри 
метаби́тум метабі́тум, -му 
метабитумино́зный метабітуміно́зний; 

м. у́голь метабітуміно́зне ву́гі́лля 
метабла́сты мн. метабла́сти, -тів 
метаболи́зм метаболі́зм, -му 
метаболи́т метаболі́т, -ту 
метабори́т метабори́т, -ту 
метабруси́т метабруси́т, -ту 
метаварисци́т метаварисци́т, -ту 
метавокси́т метавокси́т, -ту 
метавольти́н метавольти́н, -ну 
метавулкани́ческий метавулкані́чний 
метага́ббро метага́бро (нескл.) 
метагаббро́ид метагабро́їд, -да 
метагаллуази́т метагалуази́т, -ту 
метагатрика́льный метагатрика́льний 
метагеветти́т метагевети́т, -ту 
метагейланди́т метагейланди́т, -ту 
метагене́з метагене́з, -зу 
метагидробораци́т метагідробораци́т, -ту 
метагне́йс метагне́йс, -су 
метаграува́кка метаграува́ка, -ки, д. и п. 

-ва́ці 
метагринали́т метагриналі́т, -ту 
метадаци́т метадаци́т, -ту 
метадиаба́з метадіаба́з, -зу 
метадиори́т метадіори́т, -ту 
метадолери́т метадолери́т, -ту 
метажео́д метажео́д, -ду 
метаизве́рженный метави́вержений;  

м-ная поро́да метави́вержена поро́да 
метакаоли́н метакаолі́н, -ну 
метакаолини́т метакаоліні́т, -ту 
метакерни́т метакерні́т, -ту 
метакласти́ческий метакласти́чний; м-кая 

сланцева́тость метакласти́чна сланцю-
ва́тість; м. клива́ж метакласти́чний кліва́ж 

метаколло́ид метаколо́їд, -ду 
метаколло́идный метаколо́їдний; м-ная 

структу́ра метаколо́їдна структу́ра 
метако́н метако́н, -ну 
метаконгломера́т метаконгломера́т, -ту 
метакони́д метаконі́д, -ду 
метакони́т метаконі́т, -ту 

метакра́зис метакра́зис, -су 
метакре́мниевый метакре́мнієвий; м-вая 

кислота́ метакре́мнієва кислота́ 
метакриста́лл метакриста́л, -ла 
метакристалли́ческий метакристалі́чний 
метаксиле́ма метаксиле́ма, -ми 
метакси́т метакси́т, -ту 
метали́ктный металі́ктний; м-ное сос-

тоя́ние металіќтний стан 
металимнио́н металімніо́н, -ну 
мета́лл мета́л, -лу; антифрикцио́нный м. 

антифрикці́йний мета́л; благоро́дный м. 
благоро́дний мета́л; земе́льный м. зе-
ме́льний мета́л; ма́лый м. мали́й мета́л; 
м. пла́тиновой гру́ппы мета́л пла́тинової 
гру́пи; многосерни́стый м. багатосір-
чи́стий мета́л; неблагоро́дный м. небла-
горо́дний мета́л; одновале́нтный м. одно-
вале́нтний мета́л; отло́женный м. від-
кла́дений мета́л; полудрагоце́нный м. 
напівкошто́вний (напівдорогоці́нний) ме-
та́л; рассе́янный м. розсі́яний мета́л; 
ре́дкий м. рі́дкісний мета́л; редкозе-
ме́льный м. рідкісноземе́льний мета́л; 
саморо́дный м. саморо́дний мета́л; 
сверхре́дкий м. надрідки́й мета́л; сер-
ни́стый м. сірчи́стий мета́л; страте-
ги́ческий м. стратегі́чний мета́л; цветно́й м. 
кольоро́вий мета́л; чёрный м. чо́рний 
мета́л; чи́стый м. чи́стий мета́л; щёлоч-
ноземе́льный м. лужноземе́льний мета́л; 
щелочно́й м. лу́жний мета́л 

металлиза́ция металіза́ція, -ції 
металлизи́ровать[ся] металізува́ти[ся],  

-зу́є[ться] 
металли́т металі́т, -ту 
металли́ческий металіч́ний, (сделанный 

из металла, относящийся к обработке 
металла) метале́вий; м-кая крепь мета-
ле́ве крі́плення; м-кая лату́нь металі́чна 
(метале́ва) лату́нь; м-кая руда́ металі́чна 
руда́; м-кие поле́зные ископа́емые мета-
лі́чні ко́ри́сні копа́лини; м. блеск мета-
лі́чний блиск; м. гравиме́тр метале́вий 
гравіме́тр; м. и́ндий металі́чний і́ндій; 
м. тип свя́зи металі́чний тип зв'язку́;  
м-кое мы́ло металіч́не ми́ло; м-кое ядро́ 
метале́ве ядро́ 

металлови́дный металоподі́бний; м. блеск 
металоподі́бний блиск 

металлогенети́ческий металогенети́чний 
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металлогени́ческий металогені́чний;  
м-кая зо́на металогені́чна зо́на; м-кая 
ка́рта металогені́чна ка́рта (ма́па); м-кая 
прови́нция металогені́чна прові́нція;  
м-кая форма́ция металогені́чна форма́ція; 
м-кая характери́стика металогені́чна 
характери́стика; м-кая эпо́ха металоге-
ні́чна епо́ха; м-кое по́ле металогені́чне 
по́ле; м. ана́лиз металогені́чний ана́ліз; 
м. пери́од металогені́чний пері́од; м. по́яс 
металогені́чний по́яс; м. фа́ктор метало-
гені́чний фа́ктор (чи́нник); м. фон метало-
гені́чний фон 

металлоге́ни́я металоге́нія, -нії 
металлоге́нный металоге́нний 
металлогра́фия металогра́фія, -фії 
металлографи́ческий металографі́чний; 

м. микроско́п металографі́чний мікроско́п 
металло́ид метало́їд, -ду 
металлоиска́тель металошука́ч, -ча́, т. 

-че́м 
металлометри́ческий металомет-

ри́чний; м-кая съёмка металометри́чне 
зніма́ння (металометри́чна зйо́мка); м-кие 
весы́ металометри́чна вага́ 

металломе́трия металоме́трія, -рії 
металлоно́сность металоно́сність, -ності, 

т. -ністю 
металлоно́сный металоно́сний; м-ная 

жи́ла металоно́сна жи́ла; м-ная эмана́ция 
металоно́сна емана́ція; м-ное выделе́ние 
металоно́сне ви́ділення 

металлурги́ческий металургі́йний; 
м. флюс металургі́йний флюс 

металлу́рги́я металу́ргія, -гії; порош-
ко́вая м. порошко́ва металу́ргія; цветна́я м. 
кольоро́ва металу́ргія; чёрная м. чо́рна 
металу́ргія 

метало́пасти мн. метало́паті, -тей 
метало́ф метало́ф, -фу 
металофи́д металофі́д, -ду 
метамагмати́зм метамагмати́зм, -му 
метамагнете́м метамагнете́м, -му 
метаме́р метамір́, -ра 
метаме́рный метамір́ний 
метамиктиза́ция метаміктиза́ція, -ції 
метами́ктный метамі́ктний; м-ное ве-

щество́ метамі́ктна речовина́; м. минера́л 
метамі́ктний мінера́л; м. распа́д мета-
мі́ктний ро́зпад 

метами́ктовый метаміќтовий 
метаморфиза́ция метаморфіза́ція, -ції 

метаморфизи́рованный метаморфізо́ва-
ний; м-ная гли́на метаморфізо́вана гли́на 

метаморфи́зм метаморфі́зм, -му; адди-
ти́вный м. адити́вний метаморфі́зм; 
аллохими́ческий м. алохімі́чний мета-
морфі́зм; вне́шний м. зо́внішній мета-
морфі́зм; вну́тренний м. вну́трішній ме-
таморфі́зм; возвра́тный м. зворо́тний 
метаморфі́зм; геотерма́льный м. геотер-
ма́льний метаморфі́зм; гидрохими́ческий м. 
гідрохімі́чний метаморфіз́м; глауко-
фа́новый м. глаукофа́новий метаморфі́зм; 
глуби́нный м. глиби́нний метаморфі́зм; 
динами́ческий м. динамі́чний метамор-
фі́зм; динамомежрегиона́льный м. дина-
моміжрегіона́льний метаморфі́зм; дина-
мотерма́льный м. динамотерма́льний 
метаморфі́зм; дислокацио́нный м. дисло-
каці́йний метаморфі́зм; избира́тельный м. 
ви́бірний (вибірко́вий) метаморфі́зм; изо-
гра́дный м. ізогра́дний метаморфі́зм; изо-
терма́льный м. ізотерма́льний метамор-
фі́зм; импа́ктовый м. імпа́ктовий мета-
морфі́зм; импрегнацио́нный м. імпре-
гнаці́йний метаморфі́зм; инъекцио́нный м. 
ін'єкці́йний метаморфі́зм; катаклас-
ти́ческий м. катакласти́чний метамор-
фі́зм; катоге́нный м. катоге́нний мета-
морфі́зм; каусти́ческий м. каусти́чний 
метаморфі́зм; кинети́ческий м. кіне-
ти́чний метаморфі́зм; конструкти́вный м. 
конструкти́вний метаморфі́зм; конта́к-
товый м. конта́ктовий метаморфі́зм; кри-
сталли́ческий м. кристалі́чний метамор-
фі́зм; лате́нтный м. лате́нтний метамор-
фі́зм; магмати́ческий м. магмати́чний 
метаморфі́зм; ме́стный м. місце́вий мета-
морфі́зм; м. аге́нта метаморфі́зм аге́нта; 
м. высо́кой сте́пени метаморфі́зм ви-
со́кого сту́пеня; м. давле́ния метаморфі́зм 
ти́ску; м. нагру́зки метаморфі́зм наван-
та́ження; м. ни́зкой сте́пени метаморфі́зм 
низько́го сту́пеня; м. отягоще́ния мета-
морфі́зм обтя́ження; м. с привно́сом ме-
таморфі́зм із привне́сенням; метахи-
ми́ческий м. метахімі́чний метаморфі́зм; 
механи́ческий м. механі́чний метамор-
фі́зм; незави́симый м. незале́жний мета-
морфі́зм; норма́льный м. норма́льний 
метаморфі́зм; обра́тный м. зворо́тний 
метаморфі́зм; оптали́ческий м. опталі́ч-
ний метаморфі́зм; ороге́нный м. ороге́нний 
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метаморфі́зм; перифери́ческий м. пери-
фери́чний метаморфі́зм; плутони́ческий м. 
плутоні́чний метаморфі́зм; пневматоли-
ти́ческий (пневматоли́товый) м. пнев-
матоліти́чний (пневматолі́товий) мета-
морфі́зм; повто́рный м. повто́рний мета-
морфі́зм; по́лный м. по́вний метаморфі́зм; 
послеру́дный м. післяру́дний метамор-
фі́зм; прогресси́вный м. прогреси́вний 
метаморфі́зм; разруши́тельный м. руйнів-
ни́й метаморфі́зм; ра́нний м. ра́нній ме-
таморфі́зм; региона́льный м. регіо-
на́льний метаморфі́зм; регресси́вный м. 
регреси́вний метаморфі́зм; ретрогра́дный м. 
ретрогра́дний метаморфі́зм; свобо́дный м. 
ві́льний метаморфі́зм; селекти́вный м. 
селекти́вний метаморфі́зм; сло́жный м. 
складни́й метаморфі́зм; созида́тельный м. 
тво́рчий метаморфіз́м; стати́ческий м. 
стати́чний метаморфі́зм; статогид-
ра́льный м. статогідра́льний метамор-
фі́зм; статотерма́льный м. статотер-
ма́льний метаморфі́зм; терма́льный м. 
терма́льний метаморфі́зм; хими́ческий м. 
хімі́чний метаморфі́зм 

метаморфизо́ванный метаморфізо́ваний; 
м-ная вода́ метаморфізо́вана вода́; м-ная 
поро́да метаморфізо́вана поро́да; м-ная 
ро́ссыпь метаморфізо́ване розси́пище 
(метаморфізо́ваний ро́зсип); м-ное место-
рожде́ние метаморфізо́ване родо́вище; 
м. известня́к метаморфізо́ваний вапня́к; 
м. рассо́л метаморфізо́ваний розсі́л; 
м. фосфори́т метаморфізо́ваний фосфори́т 

метаморфи́т метаморфі́т, -ту; перви́чно-
оса́дочный м. перви́нно-осадо́вий мета-
морфі́т 

метаморфи́ческий метаморфіч́ний; ени-
се́йский м. ко́мплекс єнісе́йський мета-
морфі́чний ко́мплекс; м-кая ассоциа́ция 
метаморфі́чна асоціа́ція; м-кая диффере-
нциа́ция метаморфі́чна диференціа́ція;  
м-кая диффу́зия метаморфіч́на дифу́зія; 
м-кая зона́льность метаморфі́чна зона́ль-
ність; м-кая поро́да метаморфі́чна по-
ро́да; м-кая структу́ра метаморфі́чна 
структу́ра; м-кая ступе́нь метаморфі́чний 
сту́пінь; м-кая фа́ция метаморфі́чна 
фа́ція; м-кая форма́ция метаморфі́чна 
форма́ція; м. газ метаморфі́чний газ; 
м. градие́нт метаморфі́чний градіє́нт; 
м. лёд метаморфі́чний лід; м. орео́л мета-

морфі́чний орео́л; м. плагиокла́з мета-
морфі́чний плагіокла́з; м. проце́сс мета-
морфі́чний проце́с; м. сла́нец метамор-
фі́чний сла́нець; м. цикл метаморфі́чний 
цикл; м-кое месторожде́ние метамор-
фі́чне родо́вище; по́здняя м-кая реа́кция 
пі́зня метаморфіч́на реа́кція 

метамо́рфный метамо́рфний; м-ное 
стекло́ метамо́рфне скло 

метаморфоге́нный метаморфоге́нний; 
м-ная скла́дка метаморфоге́нна скла́дка; 
м-ное месторожде́ние метаморфоге́нне 
родо́вище; м-ные во́ды метаморфоге́нні 
во́ди; м. гранито́ид метаморфоге́нний 
граніто́їд 

метаморфо́з метаморфо́з, -зу; катастро-
фи́ческий м. катастрофі́чний метаморфо́з; 
тринимфа́льный м. тринімфа́льний  
метаморфо́з; эволюцио́нный м. еволю-
ці́йний метаморфо́з 

мета́н мета́н, -ну; сорби́рованный м. 
сорбо́ваний мета́н 

метаниза́ция метаніза́ція, -ції 
мета́ново-нафте́ново-аромати́ческий 

мета́ново-нафте́ново-аромати́чний 
мета́ново-нафте́новый мета́ново-

нафте́новий 
мета́новый мета́новий; м-вая зо́на ме-

та́нова зо́на; м-вая нефть мета́нова на́фта; 
м-вое броже́ние мета́нове броді́ння; 
м. углеводоро́д мета́новий вуглево́день 

метаноёмкость метаноє́мність, -ності, т. 
-ністю, метаномі́сткість, -кості, т. -кістю 

метаноокисля́ющий метанооксиду-
ва́льний, метанооки́снювальний; м-щие 
бакте́рии метанооксидува́льні (метано-
оки́снювальні) бакте́рії 

метано́л метано́л, -лу 
метаноно́сность метаноно́сність, -ності, 

т. -ністю 
метанооби́льный бага́тий на мета́н;  

м-ная вы́работка бага́та на мета́н ви́робка 
метаоса́дочный метаосадо́вий; м-ная 

поро́да метаосадо́ва поро́да 
метапа́риевый метапа́рієвий; м. шов 

метапа́рієвий шов 
метапельти́дий метапельти́дій, -дію 
метапе́псис метапе́псис, -су 
метапироге́нный метапіроге́нний; м-ная 

поро́да метапіроге́нна поро́да 
метапироге́новый метапіроге́новий 
метапла́кс метапла́кс, -су 
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метаподосо́ма метаподосо́ма, -ми 
метапрота́спис метапрота́спис, -су 
метариоли́т метаріолі́т, -ту 
метармо́за метармо́за, -зи 
метаросси́т метароси́т, -ту 
метасекво́йя метасекво́я, -во́ї, т. -во́єю 
метасе́пта метасе́пта, -ти 
метасидеронарти́т метасидеронарти́т, -ту 
метасилика́т метасиліка́т, -ту 
метасла́нец метасла́нець, -нцю, т. -нцем 
метасо́ма метасо́ма, -ми 
метасомати́зм метасомати́зм, -му; гидро-

терма́льный м. гідротерма́льний метасо-
мати́зм; диффузио́нный м. дифузі́йний 
метасомати́зм 

метасомати́т метасомати́т, -ту; автоком-
пенси́рованный м. автокомпенсо́ваний 
метасомати́т; анхикомпенси́рованный м. 
анхікомпенсо́ваний метасомати́т 

метасомати́ческий метасомати́чний;  
м-кая гранитиза́ция метасомати́чна гра-
нітиза́ція; м-кая жи́ла метасомати́чна 
жи́ла; м-кая карбонитиза́ция метасома-
ти́чна карбонітиза́ція; м-кая коло́нка 
метасомати́чна коло́нка; м-кая конк-
ре́ция метасомати́чна конкре́ція; м-кая 
поро́да метасомати́чна поро́да; м-кая 
руда́ метасомати́чна руда́; м-кая струк-
ту́ра метасомати́чна структу́ра; м-кая 
фа́ция метасомати́чна фа́ція; м-кая фор-
ма́ция метасомати́чна форма́ція; м. доло-
ми́т метасомати́чний доломі́т; м. минера́л 
метасомати́чний мінера́л; м. плагиокла́з 
метасомати́чний плагіокла́з; м. проце́сс 
метасомати́чний проце́с; м-кое заме-
ще́ние метасомати́чне замі́щення; м-кое 
измене́ние метасомати́чна змі́на; м-кое 
месторожде́ние метасомати́чне родо́вище; 
м-кое превраще́ние метасомати́чне пере-
тво́рення; м-кое те́ло метасомати́чне ті́ло 

метасомато́з метасомато́з, -зу; диффу-
зио́нный м. дифузі́йний метасомато́з; ин-
фильтрацио́нный м. інфільтраці́йний мета-
сомато́з; ио́нно-диффузио́нный м. іо́нно-
дифузі́йний метасомато́з; ка́льциевый м. 
ка́льцієвий метасомато́з; конта́ктовый м. 
конта́ктовий метасомато́з; кремнещелоч-
но́й м. крем'янолу́жний метасомато́з; щело-
чно́й м. лу́жний метасомато́з 

метастаби́льный метастабі́льний; м-ная 
модифика́ция метастабі́льна модифіка́ція; 
м-ное состоя́ние метастабі́льний стан 

метастериа́льный метастеріа́льний; 
м. пластро́н метастеріа́льний пластро́н 

метастибни́т метастибні́т, -ту 
метасто́ма метасто́ма, -ми 
метаструкту́ра метаструкту́ра, -ри 
мета́стры мн. мета́стри, -та́стр 
метата́ксис метата́ксис, -су 
метате́зис метате́зис, -су 
метате́ка метате́ка, -ки, д. и п. -те́ці,  

р. мн. -те́к 
метате́рий метате́рій, -рія 
метатетри́зм метатетри́зм, -му 
метатети́ческий метатети́чний; м-кое 

месторожде́ние метатети́чне родо́вище 
метати́п метати́п, -пу 
метаторбени́т метаторбені́т, -ту 
метатропи́я метатропі́я, -пі́ї 
метатрипли́т метатриплі́т, -ту 
метатюямуни́т метатюямуні́т, -ту 
метаультрамафи́т-мафи́товый метаульт-

рамафі́т-мафі́товий; м.-м-вая форма́ция 
метаультрамафі́т-мафі́това форма́ція 

метаусто́йчивый метастійки́й; м-вое 
равнове́сие метастійка́ рівнова́га 

метафенилендиами́н метафенілендіамі́н, 
-ну 

метафлюида́льный метафлюїда́льний; 
м-ная структу́ра метафлюїда́льна струк-
ту́ра; м-ная тексту́ра метафлюїда́льна 
тексту́ра 

метафо́сфорный метафо́сфорний; м-ная 
кислота́ метафо́сфорна кислота́ 

метахейнричи́т метахейнричи́т, -ту 
метахими́ческий метахімі́чний; м. ме-

таморфи́зм метахімі́чний метаморфі́зм;  
м-кое измене́ние метахімі́чна змі́на 

метахлори́т метахлори́т, -ту 
метахоре́з метахоре́з, -зу 
метахро́нность метахро́нність, -ності, т. 

-ністю, неодноча́сність, -ності, т. -ністю; 
м. оледене́ния метахро́нність (неодно-
ча́сність) зледені́ння (заледені́ння) 

метахьюэти́т метах'юети́т, -ту 
метацейнери́т метацейнери́т, -ту 
метацеллери́т метацелери́т, -ту 
метациниабари́т метациніабари́т, -ту 
метаэпиподи́т метаепіподи́т, -ту 
метаярли́т метаярлі́т, -ту 
мете́льный заметі́льний, хуртови́нний; 

м. снег заметі́льний (хуртови́нний) сніг 
мете́льчатый волоти́стий, міте́лковий; 

м-тая структу́ра волоти́ста (міте́лкова) 
структу́ра 
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метео́р метео́р, -ра 
метеори́т метеори́т, -та; ахондри́товый м. 

ахондри́товий метеори́т; железно-
се́тчастый м. залізосітча́стий метеори́т; 
желе́зный м. залі́зний метеори́т; 
ка́менный м. кам'яни́й метеори́т; м. про-
межу́точного соста́ва метеори́т про-
мі́жного скла́ду; м. с хондри́товой струк-
ту́рой метеори́т із хондри́товою струк-
ту́рою; полисомати́ческий м. полісома-
ти́чний метеори́т; сидероли́товый м. си-
деролі́товий метеори́т 

метеори́тный метеори́тний; м-ное же-
ле́зо метеори́тне залі́зо; м-ные части́цы 
метеори́тні ча́стки́ (части́нки); м. рой ме-
теори́тний рій 

метеори́товый метеори́товий 
метео́рный метео́рний; м-ная вода́ ме-

тео́рна вода́; м-ное желе́зо метео́рне за-
лі́зо; м-ное те́ло метео́рне ті́ло; м. дождь 
метео́рний дощ; м. пото́к метео́рний поті́к 

метео́граф метео́граф, -фа 
метеорологи́ческий метеорологі́чний; 

м. тромб метеорологі́чний тромб 
метеороло́гия метеороло́гія, -гії 
мети́л мети́л, -лу 
метиле́н метиле́н, -ну; голубо́й м. бла-

ки́тний (голуби́й) метиле́н; йо́дистый м. 
йо́дистий метиле́н 

метиле́новый метиле́новий 
мети́ловый мети́ловий 
метило́з, метило́зис метило́з, -зу, мети-

ло́зис, -су 
метилора́нж метилора́нж, -жу, т. -жем 
метилэтилкето́н метилетилкето́н, -ну 
метиони́н метіоні́н, -ну 
меткоула́вливатель влучноуло́влювач,  

-ча, т. -чем 
метланди́т метланди́т, -ту 
ме́товский ме́тівський; м-кая сви́та 

ме́тівська сві́та 
ме́тод ме́тод, -ду; абсорбцио́нный рент-

генометри́ческий м. абсорбці́йний рент-
генометри́чний ме́тод; авторадиогра-
фи́ческий м. авторадіографі́чний ме́тод; 
азимута́льный м. сейсми́ческих наблю-
де́ний азимута́льний ме́тод сейсмі́чних 
спостере́жень; актуалисти́ческий м. ак-
туалісти́чний ме́тод; акусти́ческий м. 
акусти́чний ме́тод; аминокисло́тный м. 
амінокисло́тний ме́тод; аналити́ческий м. 
аналіти́чний ме́тод; арго́новый м. ар-

го́новий ме́тод; аэрозо́льный м. по́исков 
аерозо́льний ме́тод по́шуків (ро́зшуків, 
шука́ння); бала́нсовый м. бала́нсовий 
ме́тод; биометри́ческий м. біометри́чний 
ме́тод; биопласти́ческий м. біоплас-
ти́чний ме́тод; биостратиграфи́ческий м. 
біостратиграфі́чний ме́тод; Бра́ггов м. 
Бра́гів ме́тод; веерообра́зный м. віялопо-
ді́бний ме́тод; версена́тный м. версе-
на́тний ме́тод; весово́й м. вагови́й ме́тод; 
вибрацио́нный м. вібраці́йний ме́тод; 
визуа́льный м. візуа́льний ме́тод; волно-
метри́ческий м. хвилеметри́чний ме́тод; 
втори́чный м. втори́нний ме́тод; 
вы́борочный м. вибірко́вий ме́тод; высо-
кочасто́тный м. високочасто́тний ме́тод; 
га́мма-активацио́нный м. га́мма-
активаці́йний ме́тод; ге́лиевый м. 
ге́лієвий ме́тод; генотипи́ческие м-ды 
геноти́пні ме́тоди; геофизи́ческий м. гео-
фізи́чний ме́тод; геохими́ческий м. геохі-
мі́чний ме́тод; гидравли́ческий м. гідрав-
лі́чний ме́тод; глуби́нный м. ре́перов 
глиби́нний ме́тод ре́перів; гравита-
цио́нный м. гравітаці́йний ме́тод; гра-
фи́ческий м. графі́чний ме́тод; графоана-
лити́ческий м. графоаналіти́чний ме́тод; 
дельфи́нский м. дельфі́нський ме́тод; 
дипо́льный м. дипо́льний ме́тод; диспер-
сио́нный м. дисперсі́йний ме́тод; дистан-
цио́нный м. дистанці́йний ме́тод; дити-
зо́нный м. дитизо́нний ме́тод; до́ппле-
ровский геофизи́ческий м. до́плерівський 
геофізи́чний ме́тод; изото́пно-кислоро́д-
ный м. ізото́пно-кисне́вий ме́тод; изо-
то́пно-углеро́дный м. ізото́пно-вуглеце́вий 
ме́тод; иммерсио́нный м. імерсі́йний ме́тод; 
и́мпульсный нейтро́н-нейтро́нный м. 
і́мпульсний нейтро́н-нейтро́нний ме́тод; 
индукти́вный м. электроразве́дки індук-
ти́вний ме́тод електроро́звідки (електророз-
ві́дування); ио́ниево-то́риевый м. іо́нієво-
то́рієвий ме́тод; ио́ниевый м іо́нієвий ме́тод; 
ионометри́ческий м. іонометри́чний ме́тод; 
исто́рико-геоморфологи́ческий м. іс-
то́рико-геоморфологі́чний ме́тод; ка́лий-
арго́новый м. ка́лій-арго́новий ме́тод; 
ка́льций-ма́гниевый м. ка́льцій-ма́гнієвий 
ме́тод; ка́пельный м. кра́пельний ме́тод; 
кислоро́дно-изото́пный м. кисне́во-
ізото́пний ме́тод; кислоро́дный акти-
вацио́нный м. кисне́вий активаці́йний 
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ме́тод; кисло́тный м. испыта́ния кис-
ло́тний ме́тод ви́про́бування; кладис-
ти́ческий м. кладисти́чний ме́тод; клима-
тостратиграфи́ческий м. кліматострати-
графі́чний ме́тод; компарато́рный м. 
компарато́рний ме́тод; корреляцио́нный м. 
кореляці́йний ме́тод; ко́свенный м. не-
прями́й ме́тод; ксено́н-ура́новый м. ксе-
но́н-ура́новий ме́тод; ла́зерный геофи-
зи́ческий м. ла́зерний геофізи́чний ме́тод; 
лизиметри́ческий м. лізиметри́чний 
ме́тод; литостратиграфи́ческий м. літо-
стратиграфі́чний ме́тод; лучево́й м. про-
мене́вий ме́тод; люминесце́нтно-
битуминологи́ческий м. люмінесце́нтно-
бітумінологі́чний ме́тод; люминес-
це́нтный м. люмінесце́нтний ме́тод; лю-
те́ций-га́фниевый м. люте́цій-га́фнієвий 
ме́тод; магнитостратиграфи́ческий м. 
магнітостратиграфіч́ний ме́тод; магнито-
теллури́ческий м. магнітотелури́чний 
ме́тод; ма́тричный м. ма́тричний ме́тод; 
ма́ятниковый м. ма́ятниковий ме́тод; 
мензу́льный м. мензу́льний ме́тод; 
м. альбе́до-косми́ческих нейтро́нов 
ме́тод альбе́до-космі́чних нейтро́нів; 
м. ана́лиза геоморфологи́ческих наблю-
де́ний ме́тод ана́лізу геоморфологіч́них 
спостере́жень; м. Бе́кке ме́тод Бе́кке; 
м. бесконе́чно дли́нного ка́беля ме́тод 
нескінче́нно до́вгого ка́беля; м. блуж-
да́ющих то́ков ме́тод блукли́вих (мандрів-
ни́х) стру́мів; м. боково́го освеще́ния 
ме́тод боково́го (бічно́го) осві́тлення; 
м. Боуча́н–Аки́ ме́тод Боуча́н–Акі́; 
м. Бу́са–Кре́мпина ме́тод Бу́са–Кре́мпіна; 
м. вертика́льной ра́мки ме́тод верти-
ка́льної ра́мки; м. взаи́много освеще́ния 
ме́тод взає́много осві́тлення; м. взве́шивания 
ме́тод зва́жування; м. внегруппово́го 
сравне́ния ме́тод позагрупово́го порів-
ня́ння; м. Во́лтона–Э́шби ме́тод Во́лтона–
Е́шбі; м. враще́ния ме́тод оберта́ння; 
м. вре́менных измере́ний ме́тод тимча-
со́вих вимі́рювань; м. вспе́нивания ме́тод 
спі́нювання; м. вы́званной поляриза́ции 
ме́тод ви́кликаної (спричи́неної) поляри-
за́ції; м. вы́званных потенциа́лов ме́тод 
ви́кликаних потенціа́лів; м. гальва-
ни́ческих пар ме́тод гальвані́чних пар; 
м. Га́рднера ме́тод Га́рднера; м. гармо-
ни́ческих поле́й ме́тод гармоніч́них полі́в; 

м. генеалоги́ческой реконстру́кции ме́тод 
генеалогі́чної реконстру́кції; м. гидрогео-
логи́ческих ана́логов ме́тод гідрогеоло-
гі́чних ана́логів; м. глуби́нного сейсмозо-
нди́рования ме́тод глиби́нного сейсмозо-
ндува́ння; м. горизонта́льной ра́мки 
ме́тод горизонта́льної ра́мки; м. гравиа-
разве́дки ме́тод гравіаро́звідки (гравіароз-
ві́дування); м. градие́нта потенциа́ла 
ме́тод градіє́нта потенціа́лу; м. градие́нта 
самопроизво́льной поляриза́ции ме́тод 
градіє́нта самочи́нної (спонта́нної) поля-
риза́ції; м. группирова́ния ме́тод групу-
ва́ння; м. Дарбаша́йра ме́тод Дарба-
ша́йра; м. двухгоди́чного ма́ксимума 
ме́тод дворі́чного ма́ксимуму; м. двух 
раство́ров ме́тод двох ро́зчинів; 
м. Дже́ффри ме́тод Дже́ффрі; м. ди-
по́льной электри́ческой корреля́ции 
ме́тод дипо́льної електри́чної кореля́ції; 
м. дистилля́ции ме́тод дистиля́ції; м. ес-
те́ственного электри́ческого по́ля ме́тод 
приро́дного електри́чного по́ля; м. заря́да 
на переме́нном то́ке ме́тод заря́ду на 
змі́нному стру́мі; м. заря́женного (за-
ряжённого) те́ла ме́тод заря́дженого ті́ла; 
м. зерка́льных отображе́ний ме́тод дзер-
ка́льних відобра́жень; м. изоли́ний ме́тод 
ізолі́ній; м. изото́пов ме́тод ізото́пів; 
м. и́мпульсной радиолока́ции ме́тод 
і́мпульсної радіолока́ції; м. индукти́вного 
зонди́рования ме́тод індукти́вного зонду-
ва́ння; м. инду́кции ме́тод інду́кції; 
м. интенси́вности ме́тод інтенси́вності; 
м. иску́сственного подмагни́чивания 
ме́тод шту́чного підмагні́чування; м. ис-
ку́сственного подпи́тывания (попол-
не́ния) подзе́мных вод ме́тод шту́чного 
піджи́влення (попо́внення) підзе́мних вод; 
м. иску́сственного силово́го по́ля ме́тод 
шту́чного силово́го по́ля; м. иссле́дования 
в затемнённом по́ле ме́тод дослі́дження 
в зате́мненому по́лі; м. карота́ж-возде́йст-
вия ме́тод карота́ж-ді́ї; м. кача́ния ме́тод 
хита́ння; м. квазидетермини́рованных 
функциона́льных свя́зей ме́тод квазіде-
терміно́ваних функціона́льних зв'язкі́в; 
м. Кенне́та ме́тод Кене́та; м. количест-
венно́-минералоги́ческого ана́лиза 
ме́тод кі́лькісно-мінералогі́чного ана́лізу; 
м. коне́чных ра́зностей ме́тод скінче́нних 
різно́видів (відмі́н); м. конструкти́вного 
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соверше́нства ме́тод конструкти́вної до-
скона́лості; м. корреля́ции ме́тод коре-
ля́ції; м. кривы́х нагрева́ния ме́тод кри-
ви́х нагріва́ння; м. кривы́х обез-
во́живания ме́тод криви́х збезво́днювання 
(обезво́днювання, збезво́днення, обез-
во́днення, знево́днення); м. кривы́х 
охлажде́ния ме́тод криви́х охоло́дження; 
м. культу́р ме́тод культу́р; м. Ла́уэ ме́тод 
Ла́уе; м. ликвацио́нного охлажде́ния 
ме́тод лікваці́йного охоло́дження; м. маг-
ниторазве́дки ме́тод магніторо́звідки (маг-
ніторозві́дування); м. магнитотеллу-
ри́ческого зонди́рования ме́тод магніто-
телури́чного зондува́ння; м. магнито-
теллури́ческого профили́рования ме́тод 
магнітотелури́чного профілюва́ння; 
м. ма́сляной флота́ции ме́тод ма́сляної 
флота́ції; м. математи́ческого моде-
ли́рования ме́тод математи́чного моде-
люва́ння; м. ме́стных то́ков ме́тод міс-
це́вих стру́мів; м. ме́ченых а́томов ме́тод 
мі́чених а́томів; м. микрозо́ндов ме́тод 
мікрозо́ндів; м. моме́нтов ме́тод мо-
ме́нтів; м. Мо́нте-Ка́рло ме́тод Мо́нте-
Ка́рло; м. морфофункциона́льного 
ана́лиза ме́тод морфофункціона́льного 
ана́лізу; м. муши́ных то́чек ме́тод 
муши́них то́чок; м. наведённой ак-
ти́вности ме́тод наве́деної акти́вності; 
м. наиме́ньшего отклоне́ния ме́тод най-
ме́ншого відхи́лення; м. нали́ва в шу́рфы 
ме́тод нали́ву в шу́рфи; м. наложе́ния 
тече́ний (суперпози́ции) ме́тод на-
кла́дення те́чій (суперпози́ції); м. насыще́-
ния ме́тод наси́чення; м. нату́рного мо-
дели́рования ме́тод нату́рного моделю-
ва́ння; м. нату́рного подо́бия ме́тод на-
ту́рної поді́бності; м. незаземлённой 
пе́тли ме́тод незазе́мленої петлі́; м. нейт-
ро́нного рассе́яния ме́тод нейтро́нного 
розсі́ювання; м. неподви́жного крис-
та́лла ме́тод нерухо́мого криста́ла; м. не-
преры́вного коррели́рования ме́тод без-
пере́рвного (непере́рвного) корелюва́ння; 
м. обезво́живания ме́тод збезво́днювання 
(обезво́днювання); м. обме́нных волн 
ме́тод обмі́нних хвиль; м. обращённого 
годо́графа ме́тод обе́рненого годо́графа; 
м. о́бщей глуби́нной то́чки ме́тод 
спі́льної глиби́нної то́чки; м. о́бщей 
сре́дней то́чки ме́тод спі́льної сере́дньої 

то́чки; м. ограни́ченного пятна́ ме́тод 
обме́женої пля́ми; м. опо́рного вре́мени 
ме́тод опо́рного ча́су; м. определе́ния 
абсолю́тного во́зраста (МОАВ) ме́тод 
ви́значення абсолю́тного ві́ку (МВАВ); 
м. определе́ния относи́тельного во́зраста 
ме́тод ви́значення відно́сного ві́ку; 
м. опро́бования ме́тод ви́про́бування; 
м. отноше́ния потенциа́лов ме́тод від-
но́шення потенціа́лів; м. отражённых 
волн ме́тод відби́тих хвиль; м. очистно́й 
вы́емки ме́тод очисно́ї ви́їмки; м. пере-
ме́нного естественномагни́тного по́ля 
ме́тод змі́нного природномагні́тного по́ля; 
м. переме́нного то́ка ме́тод змі́нного 
стру́му; м. переме́нного электри́ческого 
по́ля ме́тод змі́нного електри́чного по́ля; 
м. переме́шивания ме́тод перемі́шування; 
м. перехо́дных проце́ссов ме́тод перехід-
ни́х проце́сів; м. пе́тли ме́тод петлі́; 
м. пикно́метра ме́тод пікно́метра; 
м. пла́менной спектроме́трии ме́тод по-
лумене́вої спектроме́трії; м. поглоще́ния 
ме́тод поглина́ння; м. подзе́мной элек-
три́ческой корреля́ции ме́тод підзе́мної 
електри́чної кореля́ції; м. подса́ливания 
ме́тод підсо́лювання; м. подсчёта запа́сов 
ме́тод підраху́нку запа́сів; м. полево́й 
геоло́гии ме́тод польово́ї геоло́гії; м. по-
ле́й времени ме́тод полі́в ча́су; м. по́лного 
норми́рованного градие́нта ме́тод по́в-
ного нормо́ваного градіє́нта; м. попе-
ре́чных волн ме́тод попере́чних хвиль; 
м. после́довательных приближе́ний 
ме́тод послідо́вних набли́жень; м. по-
стоя́нного то́ка ме́тод постійного стру́му; 
м. потенциа́ла ме́тод потенціа́лу; м. пре-
ломле́ний ме́тод зало́млень; м. прелом-
лённых волн ме́тод зало́млених хвиль; 
м. про́бных отка́чек ме́тод про́бних від-
ка́чок; м. проводи́мости ме́тод прові́дності; 
м. произво́дных си́лы тя́жести ме́тод похід-
ни́х си́ли ваги́; м. промысло́во-геофи-
зи́ческих иссле́дований ме́тод промис-
ло́во-геофізи́чних дослі́джень; м. просе́чек 
ме́тод просі́чень; м. просле́живания 
у́ровней ме́тод просте́жування рі́внів; 
м. простра́нственного состоя́ния ме́тод 
просторо́вого ста́ну; м. проце́нтных 
кривы́х ме́тод відсо́тко́вих (проце́нтних) 
криви́х; м. приро́дных ана́логов ме́тод 
приро́дних ана́логів; м. пузырько́в Со́рби 
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ме́тод бу́льбашо́к Со́рбі; м. пьезоэлек-
три́ческой разве́дки ме́тод п'єзоелек-
три́чного розві́дування (п'єзоелектри́чної 
ро́звідки); м. радиоакти́вных инди-
ка́торов ме́тод радіоакти́вних індика́торів; 
м. радиово́лно́вого отраже́ния ме́тод 
радіохвильово́го відбиття́; м. разделе́ния 
ме́тод по́ділу; м. разло́женного вре́мени 
ме́тод розкла́деного ча́су; м. ра́зностей 
ме́тод різно́видів (відмі́н); м. рассе́яния 
орео́лов ме́тод розсі́ювання орео́лів; 
м. растре́скивания ме́тод розтріс́кування; 
м. расчёта нейтра́льной ли́нии то́ка 
ме́тод розраху́нку нейтра́льної лі́нії 
стру́му; м. расчлене́ния реки́ ме́тод роз-
членува́ння рі́чки (ріки́); м. рентге́нов-
ских порошкогра́мм ме́тод рентге́нівських 
порошкогра́м; м. Ро́га ме́тод Ро́га; м. са-
мопроизво́льной поляриза́ции ме́тод 
самочи́нної (спонта́нної) поляриза́ції; 
м. свобо́дного паде́ния ме́тод ві́льного 
паді́ння; м. сейсморазве́дки ме́тод сейс-
морозві́дування (сейсморо́звідки); м. се́ток 
ме́тод сіто́к; м. сжига́ния в бо́мбе по 
Стра́мбли ме́тод спа́лювання в бо́мбі за 
Стра́мблі; м. сква́жинной магнитора-
зве́дки ме́тод свердлови́нного магнітороз-
ві́дування (свердлови́нної магніто-
ро́звідки); м. скользя́щего окна́ ме́тод 
ковзно́го вікна́; м. скользя́щих кон-
та́ктов ме́тод ковзни́х (змі́нних) кон-
та́ктів; м. сме́шанного цве́та ме́тод 
змі́шаного ко́льору; м. совпаде́ния ме́тод 
збі́гу; м. сожже́ния ме́тод спа́лювання; 
м. со́лнечной радиа́ции ме́тод со́нячної 
радіа́ції; м. сопротивле́ния ме́тод о́пору; 
м. спи́ры (пе́тли) ме́тод спі́ри (петлі́); 
м. спонта́нной поляриза́ции ме́тод спон-
та́нної поляриза́ції; м. спрямлённых лу-
че́й ме́тод ви́прямленого промі́ння; 
м. сравне́ния ме́тод порівня́ння; м. сред-
немноголе́тнего во́дного бала́нса ме́тод 
середньобагаторі́чного во́дного бала́нсу; 
м. сре́дних скоросте́й ме́тод сере́дніх 
шви́дкостей; м. статисти́ческих испыта́-
ний ме́тод статисти́чних ви́про́бувань; 
м. таксономи́ческих анало́гий ме́тод так-
сономі́чних анало́гій; м. теллури́ческих 
то́ков ме́тод телури́чних стру́мів; 
м. То́мпсона–Ха́скелла ме́тод То́мпсона–
Ха́скелла; м. тре́ков я́дерной геохроно-
ло́гии ме́тод тре́ків я́дерної геохроноло́гії; 

м. трёх то́чек ме́тод трьох то́чок; 
м. тройно́го параллели́зма ме́тод по-
трі́йного паралелі́зму; м. угловы́х несо-
гла́сий ме́тод кутови́х незгі́дностей; 
м. уде́льных дисперсио́нных воро́нок 
ме́тод пито́мих дисперсі́йних воро́нок; 
м. узловы́х пу́нктов ме́тод вузлови́х 
пу́нктів; м. Уо́ллеса ме́тод Уо́ллеса; 
м. усредне́ния ме́тод усере́днення; 
м. устана́вливающихся оборо́тов ме́тод 
устано́влювальних о́бертів; м. фа́зового 
обме́на ме́тод фа́зового о́бміну; м. фа-
циа́льных перехо́дов ме́тод фаціа́льних 
перехо́дів; м. хло́ристых соле́й ме́тод 
хло́ристих со́лей; м. Цва́нкина–
Чесноко́ва ме́тод Цва́нкіна–Чесноко́ва; 
м. центра́льного освеще́ния ме́тод 
центра́льного осві́тлення; м. шунтиро́вки 
ме́тод шунтува́ння; м. эквипотен-
циа́льных кривы́х ме́тод еквіпотен-
ціа́льних криви́х; м. экспе́ртных оце́нок 
ме́тод експе́ртних оці́нок; м. электрозон-
ди́рования ме́тод електрозондува́ння; 
м. электропрофили́рования ме́тод елек-
тропрофілюва́ння; м. электроразве́дки 
Би́лера–Ва́тсона ме́тод електророз-
ві́дування (електроро́звідки) Бі́лера–
Ва́тсона; микробиологи́ческий м. мікро-
біологі́чний ме́тод; микрометри́ческий м. 
мікрометри́чний ме́тод; минерагра-
фи́ческий м. мінераграфі́чний ме́тод; 
мо́крый м. мо́крий ме́тод; морфомет-
ри́ческий м. морфометри́чний ме́тод; 
морфострукту́рный м. морфострук-
ту́рний ме́тод; мюо́нный м. мюо́нний 
ме́тод; нейтро́н-нейтро́нный м. нейтро́н-
нейтро́нний ме́тод; нейтро́нный м. нейт-
ро́нний ме́тод; нейтро́н-рациона́льный м. 
нейтро́н-раціона́льний ме́тод; некомпен-
сацио́нный м. некомпенсаці́йний ме́тод; 
неравнове́сные м-ды нерівнова́жні 
ме́тоди; низкочасто́тный м. низькочас-
то́тний ме́тод; нуклеостратиграфи́ческие 
м-ды нуклеостратиграфі́чні ме́тоди; об-
зо́рный м. оглядо́вий ме́тод; одномет-
ри́ческий м. однометри́чний ме́тод; одно-
по́люсный м. однопо́люсний ме́тод; онто-
генети́ческий м. онтогенети́чний ме́тод; 
палеогеоморфологи́ческий м. палеогео-
морфологі́чний ме́тод; парадигма-
ти́ческий м. парадигмати́чний ме́тод; 
петротектони́ческий м. петротектоні́чний 
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ме́тод; петрохими́ческие м-ды петро-
хімі́чні ме́тоди; подзе́мный индукти́в-
ный м. підзе́мний індукти́вний ме́тод; 
поиско́вый биохими́ческий м. пошу-
ко́вий (розшуко́вий, розві́дувальний) біо-
хімі́чний ме́тод; поиско́вый геохи-
ми́ческий м. пошуко́вий (розшуко́вий, 
розві́дувальний) геохімі́чний ме́тод; по-
иско́вый гидрохими́ческий м. пошу-
ко́вий (розшуко́вий, розві́дувальний) гід-
рохімі́чний ме́тод; поиско́вый литохи-
ми́ческий м. пошуко́вий (розшуко́вий, 
розві́дувальний) літохімі́чний ме́тод; по-
ляризацио́нный м. поляризаці́йний 
ме́тод; полярографи́ческий м. поляро-
графі́чний ме́тод; порошко́вый м. порош-
ко́вий ме́тод; после́довательный м. по-
слідо́вний ме́тод; пото́чный м. пото́ковий 
ме́тод; приближённый м. набли́жений 
ме́тод; приближённый м. спрямлённых 
луче́й набли́жений ме́тод ви́прямленого 
промі́ння; приближённый м. сре́дних 
скоросте́й набли́жений ме́тод сере́дніх 
шви́дкостей; приближённый о́птико-
геометри́ческий м. набли́жений о́птико-
геометри́чний ме́тод; прогнози́рующий м. 
прогнозу́ючий (прогно́зний) ме́тод; 
ра́дий-ио́ниевый м. ра́дій-іо́нієвий ме́тод; 
радиоакти́вный м. радіоакти́вний ме́тод; 
радиоакти́вный м. определе́ния абсо-
лю́тного во́зраста го́рных поро́д радіоак-
ти́вний ме́тод ви́значення абсолю́тного 
ві́ку гірськи́х порі́д; радиоакти́вный м. 
по́исков радіоакти́вний ме́тод по́шуків 
(шука́ння, ро́зшуків); радиоакти́вный м. 
разве́дки радіоакти́вний ме́тод роз-
ві́дування (ро́звідки); радиоберри́лиевый м. 
радіобери́лієвий ме́тод; радиово́лно́вый м. 
радіохвильови́й ме́тод; радиогра-
фи́ческий м. радіографіч́ний ме́тод; ра-
диометри́ческий м. радіометри́чний 
ме́тод; резона́нсный м. резона́нсний 
ме́тод; ре́ний-о́смиевый м. ре́ній-
о́смієвий ме́тод; рентгенорадиомет-
ри́ческий м. рентгенорадіометри́чний 
ме́тод; рентгеноспектра́льный м. рент-
геноспектра́льний ме́тод; рефрак-
цио́нный м. рефракці́йний ме́тод; ритмо-
стратиграфи́ческий м. ритмостратигра-
фі́чний ме́тод; родо́идный м. родо́їдний 
ме́тод; руби́диево-стро́нциевый м. ру-
бі́дієво-стро́нцієвий ме́тод; свинцо́во-

изото́пный м. свинце́во-ізото́пний ме́тод; 
свинцо́во-ура́новый м. свинце́во-ура́новий 
ме́тод; свинцо́вый м. определе́ния абсо-
лю́тного во́зраста свинце́вий ме́тод 
ви́значення абсолю́тного ві́ку; сейс-
ми́ческий м. определе́ния паде́ния сейс-
мі́чний ме́тод ви́значення паді́ння; сейс-
мостати́ческий м. сейсмостати́чний 
ме́тод; сейсмотектони́ческий м. сейсмо-
тектоні́чний ме́тод; спектра́льный м. 
спектра́льний ме́тод; спектроско-
пи́ческий м. спектроскопі́чний ме́тод; 
сравни́тельно-гистологи́ческий м. порів-
ня́льно-гістологіч́ний ме́тод; стереоконо-
скопи́ческий м. стереоконоскопі́чний 
ме́тод; стереофотограмметри́ческий м. 
стереофотограмметри́чний ме́тод; стро́н-
циевый м. стро́нцієвий ме́тод; тер-
ми́ческий м. рабо́ты термі́чний ме́тод 
робо́ти; термодинами́ческий м. термоди-
намі́чний ме́тод; то́чечный м. точко́ви́й 
ме́тод; углеро́дный м. вуглеце́вий ме́тод; 
Фёдоровский м. Фе́дорівський ме́тод; 
фенети́ческий м. фенети́чний ме́тод; фе-
нотипи́ческий м. фенотипо́вий ме́тод; 
ферме́нтный м. ферме́нтний ме́тод; фи-
логенети́ческий м. філогенети́чний 
ме́тод; фильтрацио́нный м. фільтра-
ці́йний ме́тод; флуоресце́нтный рентге-
норадиометри́ческий м. флуоресце́нтний 
рентгенорадіометри́чний ме́тод; флуоро-
фотометри́ческий м. флуорофотомет-
ри́чний ме́тод; фотограмметри́ческий м. 
фотограмметри́чний ме́тод; фотонейт-
ро́нный м. фотонейтро́нний ме́тод; фо-
то́нный активацио́нный м. фото́нний 
активаці́йний ме́тод; фотоя́дерный м. 
фотоя́дерний ме́тод; хиршба́хский м. 
дегаза́ции хіршба́хський ме́тод дегаза́ції; 
хроматостратиграфи́ческий м. хромато-
стратиграфі́чний ме́тод; циклостратиг-
рафи́ческий м. циклостратиграфі́чний 
ме́тод; экрани́рованный то́ковый м. 
екрано́ваний стру́мовий ме́тод; экстрасо-
мати́ческий м. екстрасомати́чний ме́тод; 
электрометри́ческий м. електромет-
ри́чний ме́тод; электростати́ческий м. 
електростати́чний ме́тод; эманацио́нный м. 
еманаці́йний ме́тод; этологи́ческий м. 
етологі́чний ме́тод 

методологи́ческий методологі́чний; 
м. ана́лиз методологі́чний ана́ліз 
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методоло́гия методоло́гія, -гії 
метокси́л метокси́л, -лу; свобо́дный м. 

ві́льний метокси́л 
метопоза́вр метопоза́вр, -ра 
метопозаври́да метопозаври́да, -ди 
метори́зис метори́зис, -су 
метр метр, -ра; денудацио́нный м. де-

нудаці́йний метр; квадра́тный м. квад-
ра́тний метр; куби́ческий м. кубі́чний 
метр; пого́нный м. пого́нний метр 

мефети́ческий мефети́чний 
механиза́ция механіза́ція, -ції; ко́мп-

лексная м. ко́мплексна механіза́ція 
механизи́рованный механізо́ваний; м-ная 

крепь механізо́ване крі́плення; м-ная 
разрабо́тка механізо́вана розро́бка; м-ная 
эксплуата́ция сква́жины механізо́вана 
експлуата́ція свердлови́ни; м. щит механі-
зо́ваний щит 

механи́зм механі́зм, -му; м. землетря-
се́ния механі́зм землетру́су; м. извер-
же́ния механі́зм ви́верження; м. интру́зии 
механі́зм інтру́зії; размыка́ющий м. роз-
мика́льний механі́зм 

меха́ника меха́ніка, -ки, д. и п. -ніці; 
м. грунто́в меха́ніка ґрунті́в 

механи́ческий механі́чний; м-кая аб-
ля́ция механі́чна абля́ція; м-кая гли́на 
механі́чна гли́на; м-кая денуда́ция меха-
ні́чна денуда́ція; м-кая деформа́ция ме-
хані́чна деформа́ція; м-кая дифферен-
циа́ция механі́чна диференціа́ція; м-кая 
лопа́та механі́чна лопа́та; м-кая миг-
ра́ция механі́чна мігра́ція; м-кая обра-
бо́тка механі́чна обро́бка; м-кая при́месь 
механі́чна до́мішка; м-кая про́чность 
механі́чна мі́цність; м-кая ткань меха-
ні́чна ткани́на; м-кая чувстви́тельность 
механі́чна чутли́вість; м-кие оса́дки ме-
хані́чні оса́дки; м. ана́лиз механі́чний 
ана́ліз; м. вы́нос механі́чний ви́нос; 
м. дисперга́тор механі́чний дисперга́тор; 
м. исто́чник механі́чне джерело́; м. каро-
та́ж механі́чний карота́ж; м. лот меха-
ні́чний лот; м. метаморфи́зм механі́чний 
метаморфі́зм; м. орео́л механі́чний орео́л; 
м. перфора́тор механі́чний перфора́тор; 
м. соста́в механі́чний склад; м. эффе́кт 
механі́чний ефе́кт; м-кое выве́тривание 
механі́чне вивіт́рювання (зві́трювання);  
м-кое загрязне́ние механі́чне за-
бру́днення; м-кое разруше́ние механі́чне 

зруйнува́ння; м-кое сво́йство механі́чна 
власти́вість; м-кое строе́ние по́чвы меха-
ні́чна будо́ва ґру́нту 

механогене́з механогене́з, -зу 
механоге́нный механоге́нний; м. элю́вий 

механоге́нний елю́вій 
механогидравли́ческий механогідрав-

лі́чний; м-кая вы́емка механогідравлі́чна 
ви́їмка; м-кая маши́на механогідравлі́чна 
маши́на 

механо́глиф механо́гліф, -фа 
мечеви́дный мечоподі́бний; м. лист ме-

чоподі́бний лист 
ме́ченый мі́чений, позна́чений 
меш меш (нескл.) 
меша́лка міша́лка, -ки, д. и п. -лці,  

р. мн. -лок 
мешкообра́зный мішкоподі́бний, торби-

ноподі́бний; м-ная доли́на мішкоподі́бна 
(торбиноподі́бна) доли́на; м. коне́ц мішко-
поді́бний (торбиноподі́бний) кіне́ць (край) 

мешо́к мішо́к, -шка́; взду́тый воз-
ду́шный м. зду́тий пові́тря́ний мішо́к; 
висцера́льный м. вісцера́льний мішо́к; 
внутрико́стный м. внутрішньокісткови́й 
мішо́к; водяно́й м. водяни́й мішо́к; возду-
хоно́сный м. повітроно́сний мішо́к; воз-
ду́шный м. птиц пові́тря́ний мішо́к пта-
хі́в; возду́шный м. спор пові́тря́ний мі-
шо́к спор; двуразде́льный м. двороз-
ді́льний мішо́к; за́мкнутый м. за́мкнений 
(за́мкнутий) мішо́к; компенсацио́нный м. 
компенсаці́йний мішо́к; м. амнио́ла мішо́к 
амніо́ла 

мешо́чек міше́чок, -чка; м. спора́нгия 
міше́чок спора́нгія; плёночный м. 
плі́вковий міше́чок 

миаджи́т міаджи́т, -ту 
миарали́т міаралі́т, -ту 
миаргили́товый міаргілі́товий; м-вая 

структу́ра міаргілі́това структу́ра; м-вая 
тексту́ра міаргіліт́ова тексту́ра 

миаргири́т міаргіри́т, -ту 
миаро́ли мн. міаро́лі, -лей 
миароли́т міаролі́т, -ту 
миароли́товый міаролі́товий; м-вая пу-

стота́ міаролі́това порожни́на (пустота́); 
м-вая тексту́ра міаролі́това тексту́ра 

миаски́т міаскі́т, -ту 
миаци́дный міаци́дний 
ми́гма мі́гма, -ми 
мигматиза́ция мігматиза́ція, -ції 
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мигматизи́рованный мігматизо́ваний; 
м. гнейс мігматизо́ваний гнейс 

мигмати́т мігмати́т, -ту; диффузио́нный м. 
дифузі́йний мігмати́т; инъекцио́нно-
метасомати́ческий м. ін'єкці́йно-метасо-
мати́чний мігмати́т; птигмати́товый м. 
птигмати́товий мігмати́т; экзоге́нный м. 
екзоге́нний мігмати́т 

мигмати́т-грани́тный мігмати́т-
грані́тний; м.-г-ная форма́ция мігмати́т-
грані́тна форма́ція 

мигмати́товый мігмати́товий; м. плу-
то́н мігмати́товий плуто́н 

мигмобла́ст мігмобла́ст, -ту 
миграцио́нный міграці́йний; м-ная 

сло́йчатость міграці́йна шарува́тість;  
м-ная структу́ра міграці́йна структу́ра;  
м-ная спосо́бность міграці́йна зда́тність; 
м-ное залега́ние міграці́йне заляга́ння; 
м. лёд міграці́йний лід 

мигра́ция мігра́ція, -ції; биоге́нная м. 
біоге́нна мігра́ція; бокова́я м. бічна́ (боко-
ва́) мігра́ція; во́дная м. во́дна мігра́ція; 
возду́шная м. пові́тря́на мігра́ція; геохи-
ми́ческая м. геохімі́чна мігра́ція; дифра-
кцио́нная м. дифракці́йна мігра́ція;  
диффузио́нно-плёночная м. дифузі́йно-
плі́вкова мігра́ція; капилля́рная м. капі-
ля́рна мігра́ція; латера́льная м. лате-
ра́льна мігра́ція; механи́ческая м. меха-
ні́чна мігра́ція; м. вла́ги мігра́ція воло́ги; 
м. га́за мігра́ція га́зу; м. доли́н мігра́ція 
доли́н; м. ио́нов мігра́ція іо́нів; м. мате-
рико́в мігра́ція материкі́в; м. не́фти міг-
ра́ція на́фти; м. элеме́нтов мігра́ція еле-
ме́нтів; многокра́тная м. багаторазо́ва 
(багатокра́тна) мігра́ція 

мигри́ровавший мігро́ваний; м-шая 
нефть мігро́вана на́фта 

мигри́ровать мігрува́ти, -ру́є 
мигри́рующий мігру́ючий, мігрува́льний 
мидакальди́т мідакальди́т, -ту 
мидлибови́т мідлібові́т, -ту 
мидлитони́т мідлітоні́т, -ту 
ми́диевый мі́дієвий; м. ил мі́дієвий мул 

(наму́л) 
мидиеподо́бный мідієподі́бний; м-ная 

ра́ковина мідієподі́бна черепа́шка 
(му́шля, ско́йка) 

ми́дии мн. мі́дії, -дій 
мие́вый міє́вий; м-вое мо́ре міє́ве мо́ре 
миези́т мієзи́т, -ту 

миели́товый мієлі́товий 
миерси́т мієрси́т, -ту 
мизени́т мізені́т, -ту 
ми́зис мі́зис, -су 
мизостроми́ды мн. мізостромід́и, -мі́д 
микани́т мікані́т, -ту 
микальци́т мікальци́т, -ту 
микаси́т мікаси́т, -ту 
мико́к міко́к, -ка 
микольти́т мікольти́т, -ту 
микори́за мікори́за, -зи; эктотро́фная м. 

ектотро́фна мікори́за; эндотро́фная м. 
ендотро́фна мікори́за 

микрини́т мікрині́т, -ту 
микри́т мікри́т, -ту 
микроагрега́т мікроагрега́т, -ту 
микроана́лиз мікроана́ліз, -зу; элек-

тро́нно-зо́ндовый (рентгеноспектра́ль-
ный) м. електро́нно-зо́ндовий (рентгено-
спектра́льний) мікроана́ліз 

микроанализа́тор мікроаналіза́тор; 
электро́нный м. електро́нний мікроаналі-
за́тор 

микроаналити́ческий мікроаналіти́чний; 
м-кие весы́ мікроаналіти́чні терези́ 

микроанизотропи́я мікроанізотропі́я, -пі́ї 
микроафани́товый мікроафані́товий;  

м-вая структу́ра мікроафані́това структу́ра 
микробиологи́ческий мікробіологі́чний; 

м-кая съёмка мікробіологі́чне зніма́ння 
(мікробіологіч́на зйо́мка); м-кие по́иски 
мікробіологі́чні по́шуки (ро́зшуки,  
шука́ння); м. ме́тод мікробіологі́чний 
ме́тод; м-кое загрязне́ние мікробіологіч́не  
забру́днення 

микробиоло́гия мікробіоло́гія, -гії 
микробио́та мікробіо́та, -ти 
микробре́кчия мікробре́кчія, -чії 
микроброми́т мікробромі́т, -ту 
микровибро́граф мікровібро́граф, -фа 
микровключённый мікровклю́чений;  

м-ные га́зы мікровклю́чені га́зи 
микрога́ббро мікрога́бро (нескл.) 
микрога́ббровый мікрога́бровий; м-вая 

структу́ра мікрога́брова структу́ра 
микрогаме́та мікрогаме́та, -ти 
микрогаметофи́т мікрогаметофі́т, -ту 
микрогексати́ны мн. мікрогексати́ни, -ти́н 
микроге́нри мікроге́нрі (нескл.) 
микрогеоло́гия мікрогеоло́гія, -гії 
микроглазко́вый мікроочко́вий 
микрогне́йс мікрогне́йс, -су 
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микрогра́ммовый мікрогра́мовий 
микрограни́т мікрограні́т, -ту 
микрограни́тный мікрограні́тний 
микрогранули́товый мікрогранулі́товий; 

м-вая структу́ра мікрогранулі́това струк-
ту́ра 

микро́граф мікро́граф, -фа 
микрографи́ческий мікрографі́чний;  

м-кое прораста́ние мікрографі́чне проро-
ста́ння; м-кое сраста́ние мікрографі́чне 
зро́щення (зроста́ння) 

микрогра́фия мікрогра́фія, -фії 
микродиаба́з мікродіаба́з, -зу 
микродиаба́зовый мікродіаба́зовий;  

м-вая структу́ра мікродіаба́зова структу́ра 
микродиори́т мікродіори́т, -ту 
микродиспе́рсия мікродиспе́рсія, -сії 
микродифра́кция мікродифра́кція, -ції 
микродолери́товый мікродолери́товий; 

м-вая структу́ра мікродолери́това струк-
ту́ра 

микродо́мный мікродо́мний; м-ные 
фо́рмы мікродо́мні фо́рми 

микроза́вр мікроза́вр, -ра 
микрозерни́стый мікрозерни́стий; м-тая 

поро́да мікрозерни́ста поро́да; м-тая 
структу́ра мікрозерни́ста структу́ра 

микрозо́йный мікрозо́йний 
микрозо́на мікрозо́на, -ни 
микрозо́нд мікрозо́нд, -да 
микрозооспо́ра мікрозооспо́ра, -ри 
микроископа́емые сущ., мн. мікровикоп-

ні́, -ни́х 
микрокарота́ж мікрокарота́ж, -жу, т. -жем 
микрокласти́ческий мікрокласти́чний 
микроклива́ж мікрокліва́ж, -жу́, т. -же́м 
микрокли́мат мікроклім́ат, -ту 
микрокли́н мікроклін́, -ну 
микроклиниза́ция мікроклініза́ція, -ції 
микроклинери́т микроклінери́т, -ту 
микроклини́т мікрокліні́т, -ту 
микрокли́новый мікроклі́новий; м. двой-

ни́к мікроклі́новий двійни́к; м. сла́нец мік-
роклі́новий сла́нець 

микроклиноиде́я мікрокліноіде́я, -де́ї 
микроклинперти́т мікроклінперти́т, -ту 
микроко́кк мікроко́к, -ка 
микрококки́т мікрококіт́, -ту 
микроколеба́ние мікроколива́ння 
микроколи́чество мікрокіл́ькість, -кості, 

т. -кістю 
микрокомпоне́нт мікрокомпоне́нт, -та; 

во́дорослевый м. во́доростевий мікроко-

мпоне́нт; кути́новый м. кути́новий мікро-
компоне́нт; смоляно́й м. смоляни́й мікро-
компоне́нт 

микроконгломера́т мікроконгломера́т, -ту 
микроконкре́ция мікроконкре́ція, -ції 
микроконтине́нт мікроконтине́нт, -ту 
микроконцентра́ция мікроконцент-

ра́ція, -ції 
микроко́см мікроко́см, -му 
микрокриста́лл мікрокриста́л, -ла; во-

локни́стый м. волокни́стий (волокну-
ва́тий) мікрокриста́л 

микрокристалли́товый мікрокриста-
лі́товий; м-вая девитрифика́ция мікро-
кристалі́това девітрифіка́ція 

микрокристалли́ческий мікрокриста-
лі́чний; м-кая структу́ра мікрокрис-
талі́чна структу́ра 

микрокристаллобласти́ческий, мик-
рокристаллобла́стовый мікрокристалоб-
ла́стичний, мікрокристалобла́стовий;  
м-кая (м-вая) структу́ра мікрокриста-
лобласти́чна (мікрокристалобла́стова) 
структу́ра 

микро́ксы мн. мікро́кси, -сів 
микролентуля́рный мікролентуля́рний; 

м-ная структу́ра мікролентуля́рна струк-
ту́ра 

микролепидобласти́ческий мікролепі-
добласти́чний; м-кая структу́ра мікроле-
підобласти́чна структу́ра 

микроли́лия мікроліл́ія, -лії 
микроли́т мікролі́т, -ту; палочкооб-

ра́зный м. паличкоподі́бний мікролі́т; 
призмати́ческий м. призмати́чний мікро-
лі́т; раздво́енный удлинённый м. роз-
дво́єний подо́вжений (здо́вжений, 
ви́довжений) мікроліт́; табли́тчатый м. 
табли́тчастий мікролі́т 

микролити́т мікроліти́т, -ту 
микроли́товый мікроліт́овий; м-вая 

ма́сса мікроліт́ова ма́са; м-вая структу́ра 
мікроліт́ова структу́ра; м. во́йлок мікро-
лі́това повсть (повсти́на) 

микромери́т мікромери́т, -ту 
микромери́тный мікромери́тний 
микрометеори́т мікрометеори́т, -та 
микроме́тод мікроме́тод, -ду 
микрометри́ческий мікрометри́чний; 

м. ме́тод мікрометри́чний ме́тод 
микроминерало́гия мікромінерало́гія, -гії 
микроне́фть мікрона́фта, -ти 
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микрони́т мікроні́т, -ту 
микронтоге́нный мікронтоге́нний 
микрону́клеус мікрону́клеус, -са 
микроокамене́лость мікроскам'яні́лість, 

-лості, т. -лістю 
микрооргани́зм мікрооргані́зм, -му; ана-

эро́бный м. анаеро́бний мікрооргані́зм; 
живо́тный м. твари́нний мікрооргані́зм; 
м. по́чвы мікрооргані́зм ґру́нту; рас-
ти́тельный м. росли́нний мікрооргані́зм 

микроориентиро́вка мікроорієнту-
ва́ння; структу́рная м. структу́рне мікро-
орієнтува́ння 

микрооста́тки мн. мікроре́штки, -ток; 
расти́тельные м. росли́нні мікроре́штки 

микроочко́вый мікроочко́вий 
микропалеобота́ника мікропалеобо-

та́ніка, -ки, д. и п. -ніці 
микропалеонтоло́гия мікропалеонто-

ло́гія, -гії 
микропегмати́т мікропегмати́т, -ту 
микропегмати́товый мікропегмати́товий; 

м-вая структу́ра мікропегмати́това струк-
ту́ра; м-вое прораста́ние мікропегмати́тове 
пророста́ння; м-вое сраста́ние мікропегма-
ти́тове зро́щення (зроста́ння) 

микропенетро́метр мікропенетро́метр, -ра 
микроперти́т мікроперти́т, -ту 
микроперти́товый мікроперти́товий 
микропетрографи́ческий мікропетро-

графі́чний; м-кая составля́ющая мікро-
петрографі́чна складова́ 

микропетрогра́фия мікропетрогра́фія, -фії 
микропи́ле мікропі́ле (нескл.) 
микроперомери́д мікроперомери́д, -ду 
микроплаки́т мікроплакі́т, -ту 
микропланкто́н мікропланкто́н, -ну 
микроплита́ мікроплита́, -ти́ 
микропло́йчатый мікропло́йчастий;  

м-тая структу́ра мікропло́йчаста структу́ра 
микропойкили́товый мікропойкілі́то-

вий; м-вая структу́ра мікропойкілі́това 
структу́ра 

микропойкилоофи́товый мікропойкі-
лоофі́товий; м-вая структу́ра мікропойкі-
лоофі́това структу́ра 

микропо́ра мікропо́ра, -ри 
микропо́ристость мікропо́ристість, -тості, 

т. -тістю 
микропорфи́р мікропорфі́р, -ру 
микропорфири́т мікропорфіри́т, -ту 

микропорфи́ровый мікропорфі́ровий;  
м-вая структу́ра мікропорфі́рова структу́ра 

микропрепара́т мікропрепара́т, -ту 
микропрогра́мма мікропрогра́ма, -ми 
микропроница́емость мікропро-

ни́кність, -ності, т. -ністю 
микропрораста́ние мікропророста́ння 
микропроце́ссор мікропроце́сор, -ра 
микропузы́рчатый мікропузи́рча́стий, 

мікропухи́рча́стий; м-тая структу́ра мік-
ропузи́рча́ста (мікропухи́рча́ста) структу́ра 

микрорадиогра́фия мікрорадіогра́фія, -фії 
микрорелье́ф мікрорельє́ф, -фу 
микрори́тм мікрори́тм, -му 
микросдви́г мікрозсу́в, -ву 
микросейсми́ческий мікросейсміч́ний; 

м-кая де́ятельность мікросейсмі́чна 
дія́льність; м-кая о́бласть мікросейсмі́чна 
о́бласть; м-кое движе́ние мікросейс-
мі́чний рух; м-кое колеба́ние мікросейс-
мі́чне колива́ння; м-кое явле́ние мікро-
сейсмі́чне я́вище 

микросейсмокарота́ж мікросейсмока-
рота́ж, -жу, т. -жем 

микросе́йсмы мн. мікросе́йсми, -мів; 
м. ультрадо́лгого пери́ода мікросе́йсми 
ультрадо́вгого періо́ду 

микроскла́дчатость мікроскладча́стість, 
-тості, т. -тістю 

микроскле́ра мікроскле́ра, -ри; сигмои-
да́льные м-ры сигмоїда́льні мікроскле́ри 

микроско́п мікроско́п, -па; биноку-
ля́рный м. бінокуля́рний мікроско́п;  
горизонта́льно повёрнутый м. горизон-
та́льно пове́рнутий мікроско́п; кар-
ма́нный м. кишенько́вий мікроско́п; лю-
минесце́нтный м. люмінесце́нтний мікро-
ско́п; металлографи́ческий м. металог-
рафі́чний мікроско́п; м. для отсчёта пока-
за́ний мікроско́п для ві́дліку показа́нь; 
минераграфи́ческий м. мінераграфі́чний 
мікроско́п; переносно́й м. переносни́й 
мікроско́п; поляризацио́нный м. поляри-
заці́йний мікроско́п; ру́дный м. ру́дний 
мікроско́п; стереоскопи́ческий м. стерео-
скопі́чний мікроско́п; электро́нный м. 
електро́нний мікроско́п 

микроскопи́ческий мікроскопі́чний;  
м-кая топогра́фия мікроскопі́чна топо-
гра́фія; м-кая тре́щина мікроскопі́чна 
трі́щина; м-кая фораминифе́ра мікроско-
пі́чна форамініфе́ра; м-кие органи́змы 
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мікроскопі́чні органі́зми; м. ана́лиз мікро-
скопі́чний ана́ліз; м. криста́ллик мікро-
скопі́чний криста́лик; м-кое включе́ние 
мікроскопі́чне вклю́чення; м-кое жи-
во́тное мікроскопі́чна твари́на; м-кое 
иссле́дование мікроскопі́чне дослі́дження; 
м-кое сече́ние мікроскопі́чний перері́з 

микроскопи́я мікроскопі́я, -пі́ї; элек-
тро́нная м. електро́нна мікроскопі́я 

микроско́пный мікроско́пний; м. пре-
пара́т мікроско́пний препара́т 

микроскрытокристалли́ческий мікро-
прихованокристалі́чний 

микроскульпту́ра мікроскульпту́ра, -ри 
микросланцева́тость мікросланцю-

ва́тість, -тості, т. -тістю 
микрослои́стость мікрошарува́тість, -тості, 

т. -тістю 
микрослои́стый мікрошарува́тий; м-тая 

тексту́ра мікрошарува́та тексту́ра 
микросолено́метр мікросолено́метр, -ра 
микросомми́т мікросомі́т, -ту 
микросохоани́рованный мікросохоано́-

ваний; м. сифо́н мікросохоано́ваний сифо́н 
микроспари́т мікроспари́т, -ту 
микроспикули́т мікроспікулі́т, -ту 
микроспи́ра мікроспі́ра, -ри 
микроспо́ра мікроспо́ра, -ри; толсто-

сте́нная м. товстості́нна мікроспо́ра; тон-
косте́нная м. тонкості́нна мікроспо́ра 

микроспора́нгий мікроспора́нгій, -гію 
микроспорофи́лл мікроспорофі́л, -ла 
микростиоли́т мікростіолі́т, -ту 
микрострое́ние мікробудо́ва, -ви 
микрострукту́ра мікрострукту́ра, -ри; 

нави́товая м. наві́това мікрострукту́ра 
микрострукту́рный мікрострукту́рний; 

м. ана́лиз мікрострукту́рний ана́ліз 
микросфе́ра мікросфе́ра, -ри 
микросфери́ческий мікросфери́чний;  

м-кая о́собь мікросфери́чна особи́на (мік-
росфери́чний о́собень); м-кая фо́рма мік-
росфери́чна фо́рма 

микротакси́товый мікротакси́товий 
микротвердоме́р мікротвердомі́р, -ра 
микроте́ка мікроте́ка, -ки, д. и п. -те́ці,  

р. мн. -те́к 
микротекти́т мікротекти́т, -ту 
микроти́н мікроти́н, -ну 
микротини́т мікротині́т, -ту 
микрото́м мікрото́м, -ма 
микрото́рн мікрото́рн, -на 

микрофа́говый мікрофа́говий 
микрофа́уна мікрофа́уна, -ни 
микрофа́ция мікрофа́ція, -ції 
микрофельзи́т мікрофельзи́т, -ту 
микрофельзи́товый мікрофельзи́товий; 

м-вая структу́ра мікрофельзи́това струк-
ту́ра 

микрофенокриста́лл мікрофенокриста́л, 
-ла 

микрофилли́т мікрофілі́т, -ту 
микрофи́льный мікрофі́льний 
микрофи́ровый мікрофі́ровий 
микрофи́товый мікрофі́товий 
микрофло́ра мікрофло́ра, -ри 
микрофлуктуацио́нный мікрофлуктуа-

ці́йний; м-ная структу́ра мікрофлуктуа-
ці́йна структу́ра 

микрофлюида́льный мікрофлюї-
да́льний; м-ная структу́ра мікрофлюї-
да́льна структу́ра 

микрофо́н мікрофо́н, -на; у́гольный м. 
ву́гі́льний мікрофо́н 

микрофо́нный мікрофо́нний; м. ка́псюль 
мікрофо́нний ка́псуль; м. сейсмо́граф мік-
рофо́нний сейсмо́граф 

микрофораминифе́ра мікрофораміні-
фе́ра, -ри 

микроформа́ция мікроформа́ція, -ції 
микрофотографи́рование мікрофото-

графува́ння 
микрофотогра́фия мікрофотогра́фія, -фії 
микрохими́ческий мікрохіміч́ний 
микрохондри́т мікрохондри́т, -ту 
микроэволю́ция мікроеволю́ція, -ції 
микроэлеме́нт мікроелеме́нт, -та 
микроэму́льсия мікроему́льсія, -сії 
микси́на мікси́на, -ни 
микси́т мікси́т, -ту 
миксоперифери́ческий міксоперифери́ч-

ний; м. рост міксоперифери́чний ріст; 
м. спо́соб ро́ста міксоперифери́чний спо́сіб 
ро́сту 

микстогне́йс мікстогне́йс, -су 
микстограни́т мікстограні́т, -ту 
миктози́т міктози́т, -ту 
мику́линский мику́линський; м-кие 

межледнико́вые слои́ мику́линські між-
льодовико́ві шари́; м-кое межледнико́вье 
мику́линське міжльодовикі́в'я 

милагаули́д мілагаулі́д, -ду 
милари́т мілари́т, -ту 
мила́цский міла́цький; м-кая терра́са 

міла́цька тера́са 



мил мин 

416 

милиоли́новый міліолі́новий; м-вая 
ра́ковина міліолі́нова черепа́шка (му́шля, 
ско́йка) 

милиоли́т міліолі́т, -ту 
милио́рный міліо́рний; м-ная ту-

бе́ркула міліо́рна тубе́ркула 
миллери́т мілери́т, -ту 
миллероза́вр мілероза́вр, -ра 
миллиа́рный міліа́рний 
миллига́л міліга́л, -ла 
миллигра́мм-эквивале́нтный мілігра́м-

еквівале́нтний 
миллидарси́ мілідарсі́ (нескл.) 
милликюри́ мілікюрі́ (нескл.) 
миллиметро́вый міліметро́вий; м-вая 

бума́га міліметро́вий папі́р 
миллиси́т міліси́т, -ту 
миллозевичи́т мілозевічи́т, -ту 
милова́нский милова́нський; м-кая 

сви́та милова́нська сві́та 
милони́т мілоні́т, -ту 
милонитиза́ция мілонітиза́ція, -ції 
милонитизи́рованный мілонітизо́ваний; 

м-ная руда́ мілонітизо́вана руда́ 
милони́товый мілоні́товий; м-вая жи́ла 

мілоні́това жи́ла; м-вая структу́ра мілоні́-
това структу́ра; м. гнейс мілоні́товий гнейс 

милоши́т мілоши́т, -ту 
мимези́т мімези́т, -ту 
миметизи́т міметизи́т, -ту 
мимети́т мімети́т, -ту 
мимети́ческий мімети́чний; м-кая кри-

сталлиза́ция мімети́чна кристаліза́ція; 
м. двойни́к мімети́чний двійни́к; м. крис-
та́лл мімети́чний криста́л 

мимикри́я мімікрі́я, -рі́ї 
мимози́т мімози́т, -ту 
мимотальки́т мімоталькіт́, -ту 
мина́л міна́л, -лу 
минаспарги́т мінаспаргі́т, -ту 
минвери́т мінвери́т, -ту 
мингети́т мінгети́т, -ту 
мингуцци́т мінгуци́т, -ту 
миндалеви́дный, миндалеобра́зный 

мигдалеподіб́ний; м-ная пустота́ мигда-
леподі́бна порожни́на (пустота́); м-ная 
скла́дчатость мигдалеподі́бна склад-
ча́стість; м-ная тексту́ра мигдалеподіб́на 
тексту́ра; м-ное выполне́ние мигдалепо-
ді́бне ви́повнення (напо́внення); м. жел-
ва́к мигдалеподіб́не жо́вно 

миндалека́менный мигдалекам'яни́й;  
м-ная ла́ва мигдалекам'яна́ ла́ва; м-ная 
поро́да мигдалекам'яна́ поро́да; м-ная 
тексту́ра мигдалекам'яна́ тексту́ра; 
м. диаба́з мигдалекам'яни́й діаба́з; м. до-
лери́т мигдалекам'яни́й долери́т 

минда́лина мигда́лина, -ни; цилинд-
ри́ческая м. циліндри́чна мигда́лина 

минда́льный мигда́льний, мигдале́вий; 
м. ка́мень мигда́льний (мигдале́вий) ка́мінь 

ми́ндель мі́ндель, -лю, т. -лем 
ми́ндельский мі́ндельський; м-кая лед-

нико́вая эпо́ха мі́ндельська льодовико́ва 
епо́ха; м-кое оледене́ние мі́ндельське 
зледені́ння (заледені́ння) 

ми́ндель-ри́сский мі́ндель-ри́ський;  
м.-р-кое межледнико́вье мі́ндель-ри́ське 
міжльодовикі́в'я 

миндиги́т міндигі́т, -ту 
минерави́т мінераві́т, -ту 
минерагени́ческий мінерагені́чний;  

м-кая прови́нция мінерагені́чна про-
ві́нція; м. ана́лиз мінерагені́чний ана́ліз 

минераге́нный мінераге́нний 
минерагени́я минерагені́я, -ні́ї 
минераграфи́ческий мінераграфі́чний; 

м. ме́тод мінераграфі́чний ме́тод; м. мик-
роско́п мінераграфі́чний мікроско́п 

минерагра́фия мінерагра́фія, -фії 
минера́л мінера́л, -лу; абиссофи́льный м. 

абісофі́льний мінера́л; абиссофо́бный м. 
абісофо́бний мінера́л; автиге́нный (аути-
ге́нный) м. автиге́нний (аутиге́нний) мі-
нера́л; акцессо́рный м. акцесо́рний міне-
ра́л; амо́рфный м. амо́рфний мінера́л; 
ангедра́льный м. ангедра́льний мінера́л; 
анизодесми́ческий м. анізодесмі́чний 
мінера́л; антистре́ссовый м. анти-
стре́совий мінера́л; биоге́нный м. біо-
ге́нний мінера́л; взаимоисключа́ющий м. 
взаємовиключа́льний мінера́л; взаимопо-
глоща́ющий м. взаємопоглина́льний мі-
нера́л; водосодержа́щий м. водовмі́сний 
мінера́л; возрождённый м. відро́джений 
(відно́влений) мінера́л; втори́чный м. 
втори́нний мінера́л; второстепе́нный м. 
другоря́дний мінера́л; вулкани́ческий м. 
вулкані́чний мінера́л; высокотемпера-
ту́рный м. високотемперату́рний мінера́л; 
гетероа́томный м. гетероа́томний міне-
ра́л; гетеродесми́ческий м. гетеродес-
мі́чний мінера́л; гетерополя́рный м.  
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гетерополя́рний мінера́л; гидатоге́нный м. 
гідатоге́нний мінера́л; гидратоге́нный м. 
гідратоге́нний мінера́л; гиперге́нный м. 
гіперге́нний мінера́л; гипоге́нный м. гіпо-
ге́нний мінера́л; гла́вный м. головни́й 
(основни́й) мінера́л; гли́нистый м. 
гли́нистий (гли́нястий) мінера́л; гомеопо-
ля́рный м. гомеополя́рний мінера́л; гомео-
ти́пный м. гомеоти́пний мінера́л; го-
моа́томный м. гомоа́томний мінера́л; 
госпо́дствующий м. пану́ючий (панівни́й, 
доміну́ючий) мінера́л; диагенети́ческий м. 
діагенети́чний мінера́л; диаге́нный м. 
діаге́нний мінера́л; диагности́ческий м. 
діагности́чний мінера́л; диамагни́тный м. 
діамагні́тний мінера́л; дихрои́чный м. 
дихроїч́ний мінера́л; жи́льный м. 
жи́льний мінера́л; зона́льный м. зо-
на́льний мінера́л; иго́льчатый м. гол-
ча́стий мінера́л; идиомо́рфный м. ідіо-
мо́рфний мінера́л; избы́точный м. над-
ли́шковий мінера́л; изменённый м. 
змі́нений мінера́л; ионообме́нный м.  
іонообмі́нний мінера́л; иску́сственный м. 
шту́чний мінера́л; кардина́льный м. кар-
дина́льний мінера́л; класти́ческий м. 
класти́чний мінера́л; кли́нкерный м. 
клі́нкерний мінера́л; колло́идный м. ко-
ло́їдний мінера́л; конта́ктовый м. кон-
та́ктовий мінера́л; косми́ческий м. кос-
мі́чний мінера́л; космоге́нный м. космо-
ге́нний мінера́л; ксеномо́рфный м. ксе-
номо́рфний мінера́л; лёгкий м. легки́й 
мінера́л; легко́ определя́емый м. ле́гко 
визна́чуваний мінера́л; ло́мкий м. ламки́й 
мінера́л; магмати́ческий м. магмати́чний 
мінера́л; магни́тный м. магні́тний міне-
ра́л; мафи́ческий м. мафі́чний мінера́л; 
медьсодержа́щий м. мідевміс́ний мінера́л; 
мезодесми́ческий м. мезодесмі́чний міне-
ра́л; мезотерма́льный м. мезотерма́льний 
мінера́л; метами́ктный м. метамі́ктний 
мінера́л; метасомати́ческий м. метасома-
ти́чний мінера́л; м. альпи́йских жил мі-
нера́л альпі́йських жил; м. выполне́ния 
мінера́л ви́повнення; м. лёгкой фра́кции 
мінера́л легко́ї фра́кції; м. ни́зкой сте́пени 
метаморфи́зма мінера́л низько́го сту́пеня 
метаморфі́зму; м. оса́дочной поро́ды мі-
нера́л осадо́вої поро́ди; м. растяже́ния 
мінера́л розтя́гнення (ро́зтягу); м. тя-
жёлой фра́кции мінера́л важко́ї фра́кції; 

набуха́ющий м. набуха́ючий мінера́л; 
немагни́тный м. немагні́тний мінера́л; 
ненасы́щенный м. ненаси́чений мінера́л; 
неразличи́мый м. нерозрізне́нний міне-
ра́л; неру́дный м. неру́дний мінера́л; не-
сто́йкий м. нестійки́й мінера́л; несу-
ще́ственный м. неісто́тний мінера́л; не-
усто́йчивый м. нестійки́й мінера́л; нор-
мати́вный м. нормати́вний мінера́л; 
оби́льный м. бага́тий мінера́л; об-
ло́мочный м. ула́мковий мінера́л; ок-
си́дный м. окси́дний мінера́л; опти́че-
ский м. опти́чний мінера́л; опти́чески 
отрица́тельный м. опти́чно від'є́мний 
(негати́вний) мінера́л; опти́чески поло-
жи́тельный м. опти́чно дода́тний (пози-
ти́вний) мінера́л; органи́ческий м. орга-
ні́чний мінера́л; освобождённый м. 
ви́вільнений (зві́льнений) мінера́л; основ-
но́й м. основни́й мінера́л; отде́льный м. 
окре́мий мінера́л; отрица́тельный м. ві-
д'є́мний мінера́л; параге́нный м. пара-
ге́нний мінера́л; парамагни́тный м. па-
рамагні́тний мінера́л; парапневмато-
ге́нный м. парапневматоге́нний мінера́л; 
перви́чный м. перви́нний мінера́л; пер-
вонача́льный м. пе́рві́сний мінера́л; пе-
ремещённый м. перемі́щений мінера́л; 
пирогенети́ческий м. пірогенети́чний 
мінера́л; пироге́нный м. піроге́нний міне-
ра́л; пласти́нчатый м. пласти́нчастий 
мінера́л; пла́тиновый м. пла́тиновий мі-
нера́л; пневматолити́ческий (пневмато-
ли́товый) м. пневматоліти́чний (пневма-
толі́товий) мінера́л; побо́чный м. по-
бі́чний мінера́л; подви́жный м. рухо́мий 
мінера́л; показа́тельный м. показо́вий 
мінера́л; положи́тельный м. спра́вжній 
мінера́л; породообразу́ющий м. породо-
тві́рний (породоутво́рювальний) мінера́л; 
постирео́рный м. постирео́рний мінера́л; 
постмагмати́ческий м. постмагмати́чний 
мінера́л; постоя́нный м. пості́йний міне-
ра́л; потенциа́льный м. потенці́йний мі-
нера́л; преоблада́ющий м. перева́жний 
мінера́л; приро́дный м. приро́дний міне-
ра́л; проходя́щий м. прохідни́й мінера́л; 
путево́дный м. путівни́к-мінера́л; пьезо-
метри́ческий м. п'єзометри́чний мінера́л; 
радиоакти́вный м. радіоакти́вний міне-
ра́л; реакцио́нный м. реакці́йний мінера́л; 
регенери́рованный м. регенеро́ваний 
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мінера́л; ре́дкий м. рі́дкісний мінера́л; 
ре́жущийся м. рі́зальний мінера́л; ре-
ли́ктовый м. релі́ктовий мінера́л; ру́дный м. 
ру́дний мінера́л; руководя́щий м. провід-
ни́й мінера́л; салифеми́ческий м. саліфе-
мі́чний мінера́л; сали́ческий м. салі́чний 
мінера́л; саморо́дный м. саморо́дний мі-
нера́л; све́жий м. сві́жий мінера́л; 
све́тлый м. сві́тлий мінера́л; симптома-
ти́ческий м. симптомати́чний мінера́л; 
синантети́ческий м. синантети́чний міне-
ра́л; сингенети́ческий (сингенети́чный) м. 
сингенети́чний мінера́л; сквозно́й м. кріз-
ни́й (на́скрізний) мінера́л; скеле́тный м. 
скеле́тний мінера́л; скры́тый м. при-
хо́ваний мінера́л; слои́стый м. шарува́тий 
мінера́л; случа́йный м. випадко́вий міне-
ра́л; слю́дистый м. слюди́стий мінера́л; 
сопровожда́ющий м. супрові́дни́й міне-
ра́л; сто́йкий м. стійки́й мінера́л; 
сто́лбчатый м. стовпча́стий (стовпча́тий) 
мінера́л; стре́ссовый м. стре́совий міне-
ра́л; суще́ственный м. істо́тний мінера́л; 
тёмный м. те́мний мінера́л; терриге́нный м. 
териге́нний мінера́л; типомо́рфный м. 
типомо́рфний мінера́л; титаносодер-
жа́щий м. титановмі́сний мінера́л; три-
хрои́чный м. трихроїч́ний мінера́л; тро-
попиестати́чный м. тропопієстати́чний 
мінера́л; усто́йчивый м. стійки́й мінера́л; 
фельдшпато́идный м. фельдшпато́їдний 
мінера́л; феми́ческий м. фемі́чний міне-
ра́л; ферромагни́тный м. феромагні́тний 
мінера́л; флюоресци́рующий м. флюорес-
ціюва́льний (флюоресцію́ючий) мінера́л; 
фреати́ческий м. фреати́чний мінера́л; 
характе́рный м. характе́рний мінера́л; 
хру́пкий м. крихки́й (ламки́й) мінера́л; 
цветно́й м. кольоро́вий мінера́л; шли-
фу́ющий м. шліфува́льний мінера́л; элев-
теромо́рфный м. елевтеромо́рфний міне-
ра́л; эпигенети́ческий м. епігенети́чний 
мінера́л; эпитерма́льный м. епітер-
ма́льний мінера́л; ювени́льный м. юве-
ні́льний мінера́л 

минера́л-баро́метр мінера́л-баро́метр, 
мінера́лу-баро́метра; геологи́ческий м.-б. 
геологі́чний мінера́л-баро́метр 

минера́л-гость мінера́л-гість, мінера́лу-
го́стя 

минерализа́тор мінераліза́тор, -ра 

минерализацио́нный мінералізаці́йний; 
м. во́зраст мінералізаці́йний вік 

минерализа́ция мінераліза́ція, -ції 
минерализи́рованный мінералізо́ваний; 

м-ная поро́да мінералізо́вана поро́да 
минерализо́ванный мінералізо́ваний;  

м-ная вода́ мінералізо́вана вода́; м. скеле́т 
мінералізо́ваний скеле́т; м. у́голь мінера-
лізо́ване ву́гі́лля 

минера́л-индика́тор мінера́л-індика́тор, 
мінера́лу-індика́тора 

минерали́т мінералі́т, -ту 
минерало́г мінерало́г, -га 
минералоги́ческий мінералогі́чний; м-кая 

бре́кчия мінералогі́чна бре́кчія; м-кая 
фа́ция глуби́нности мінералогі́чна фа́ція 
глиби́нності; м. ана́лиз мінералогі́чний 
ана́ліз; м. геотермо́метр мінералогі́чний 
геотермо́метр; м. соста́в мінералогі́чний 
склад; м. термо́метр мінералогі́чний  
термо́метр; м. у́ровень мінералогі́чний 
рі́вень; м-кое опро́бование мінералогі́чне 
ви́пробування (випро́бування, випро-
бо́вування); м-кое пра́вило мінералогі́чне 
пра́вило 

минерало́гия мінерало́гія, -гії; гене-
ти́ческая м. генети́чна мінерало́гія; опи-
са́тельная м. описо́ва мінерало́гія; петро-
графи́ческая м. петрографіч́на мінера-
ло́гія; прикладна́я м. прикладна́ мінера-
ло́гія; региона́льная м. регіона́льна міне-
рало́гія; системати́ческая м. система-
ти́чна мінерало́гія; структу́рная м. струк-
ту́рна мінерало́гія; топографи́ческая м. 
топографі́чна мінерало́гія; физи́ческая м. 
фізи́чна мінерало́гія; хими́ческая м. хі-
мі́чна мінерало́гія; экологи́ческая м. еко-
логі́чна мінерало́гія; эксперимента́льная м. 
експеримента́льна мінерало́гія 

минералогра́фия мінералогра́фія, -фії 
минералографи́ческий мінералографі́ч-

ний; м. ана́лиз мінералографі́чний ана́ліз 
минерало́ид мінерало́їд, -ду 
минералоно́сный мінералоно́сний; м-ная 

жи́ла мінералоно́сна жи́ла 
минералообразова́ние мінералоутво́рення, 

(неоконч. д. – ещё) мінералоутво́рювання, 
мінералотво́рення 

минера́лопетрографи́ческий мінера́ло-
петрографі́чний; м. ана́лиз мінера́ло-
петрографі́чний ана́ліз 



мин мир 

419 

минера́л-спидо́метр мінера́л-спідо́метр, 
мінера́лу-спідо́метра; геологи́ческий м.-с. 
геологі́чний мінера́л-спідо́метр 

минера́л-спу́тник мінера́л-супу́тник, 
мінера́лу-супу́тника 

минера́л-термо́метр мінера́л-термо́метр, 
мінера́лу-термо́метра; геологи́ческий м.-т. 
геологі́чний мінера́л-термо́метр 

минера́л-указа́тель мінера́л-пока́жчик, 
мінера́лу-пока́жчика 

минера́льный мінера́льний; грязево́е  
м-ное о́зеро грязьове́ мінера́льне о́зеро; 
карбона́тное м-ное о́зеро карбона́тне 
мінера́льне о́зеро; м-ная ассоциа́ция мі-
нера́льна асоціа́ція; м-ная ва́та міне-
ра́льна ва́та; м-ная вода́ мінера́льна вода́; 
м-ная грязь мінера́льна грязь; м-ная 
жео́да мінера́льна жео́да; м-ная за́лежь 
мінера́льний по́клад; м-ная зелень міне-
ра́льна зе́лень; м-ная кислота́ мінера́льна 
кислота́; м-ная моле́кула мінера́льна мо-
ле́кула; м-ная при́месь мінера́льна 
до́мішка; м-ная смола́ мінера́льна смола́; 
м-ная соль мінера́льна сіль; м-ная фа́ция 
мінера́льна фа́ція; м-ная фра́кция міне-
ра́льна фра́кція; м-ная части́ца міне-
ра́льна ча́стка (части́нка); м-ная шерсть 
мінера́льна шерсть; м-ное вещество́ міне-
ра́льна речовина́; м-ное включе́ние міне-
ра́льне вклю́чення; м-ное загрязне́ние 
мінера́льне забру́днення; м-ное зерно́ мі-
нера́льне зе́рно́; м-ное ма́сло мінера́льне 
ма́сло; м-ное о́зеро мінера́льне о́зеро;  
м-ное пита́ние мінера́льне жи́влення;  
м-ное сырьё мінера́льна сировина́; м-ное 
те́ло мінера́льне ті́ло; м-ное то́пливо мі-
нера́льне па́ливо; м-ные бога́тства міне-
ра́льні бага́тства; м-ные ресу́рсы міне-
ра́льні ресу́рси; м. агрега́т мінера́льний 
агрега́т; м. вид мінера́льний вид; м. воск 
мінера́льний віск; м. дёготь мінера́льний 
дьо́готь; м. древе́сный у́голь мінера́льне 
деревне́ ву́гі́лля; м. исто́чник мінера́льне 
джерело́; м. каучу́к мінера́льний каучу́к; 
м. кларк мінера́льний кларк; м. соста́в 
мінера́льний склад; м. у́ровень міне-
ра́льний рі́вень; стратеги́ческое м-ное 
сырьё стратегі́чна мінера́льна сировина́; 
сульфа́тное м-ное о́зеро сульфа́тне міне-
ра́льне о́зеро; углеки́слая м-ная вода́ 
вуглеки́сла мінера́льна вода́; хлори́дное 
м-ное о́зеро хлори́дне мінера́льне о́зеро 

мине́тта міне́та, -ти; шарова́я м. кульо-
ва́ міне́та 

миниатю́рный мініатю́рний; м. клифф 
мініатю́рний кліф; м. котёл мініатю́рний 
каза́н (коте́л) 

миниколи́т мініколі́т, -ту 
ми́нимум мі́німум, -му; бари́ческий м. 

бари́чний мі́німум; гравитацио́нный м. 
гравітаці́йний мі́німум; магни́тный м. 
магні́тний мі́німум; м. анома́лий мі́німум 
анома́лій; м. прогно́зной фу́нкции 
мі́німум прогно́зної фу́нкціїї; м. штраф-
но́й фу́нкции мі́німум штрафно́ї фу́нкції 

миниюли́т мініюлі́т, -ту 
миннесотаи́т міннесотаїт́, -ту 
минофи́ровый мінофі́ровий; м-вая 

структу́ра мінофі́рова структу́ра 
ми́нус-минера́л мі́нус-мінера́л, -лу 
миобла́сты мн. міобла́сти, -тів 
миогеосинклина́ль міогеосинкліна́ль, -лі, 

т. -ллю 
миогеосинклина́льный міогеосинклі-

на́льний; м-ная зо́на міогеосинкліна́льна 
зо́на 

миогипси́на міогіпси́на, -ни 
миогипсини́да міогіпсині́да, -ди 
миодоко́н міодоко́н, -ну 
миозо́тис міозо́тис, -су 
миокристалли́ческий міокристалі́чний 
миомагмати́ческий міомагмати́чний 
миоплиоце́новый міопліоце́новий 
миоси́мы мн. міоси́ми, -си́м 
миоспо́ры мн. міоспо́ри, -по́р 
миофо́р міофо́р, -ру 
миофра́гма міофра́гма, -ми 
миоцели́диум міоцелі́діум, -му 
миоце́н міоце́н, -ну 
миоце́новый міоце́новий; м. отде́л міо-

це́новий ві́дділ 
миоци́т міоци́т, -та 
мир світ, -ту; живо́тный м. твари́нний 

світ; неоргани́ческий м. неоргані́чний 
світ; расти́тельный м. росли́нний світ 

мирабили́т мірабілі́т, -ту 
ми́ргородский ми́ргородський; м-кая 

сви́та ми́ргородська сві́та 
мири́енский мірі́їнський; м-кие слои́ 

мірі́їнські шари́ 
мирики́т мірикі́т, -ту 
мирмеки́т мірмекіт́, -ту 
мирмеки́товый мірмекіт́овий; м-вая 

тексту́ра мірмекі́това тексту́ра 
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мирово́й світови́й; м. океа́н світови́й 
океа́н; м-вы́е запа́сы світові ́запа́си 

ми́ртовые сущ., мн. ми́ртові, -вих 
миси́т міси́т, -ту 
миссиси́пский міссісіп́ський; м-кая 

сви́та міссісі́пська сві́та; м. отде́л міссі-
сі́пський ві́дділ 

миссури́т міссури́т, -ту 
ми́тковский ми́тківський; м-кие слои́ 

ми́тківські шари́ 
мито́з міто́з, -зу 
митоми́ческий мітоміч́ний 
митоти́ческий мітоти́чний; м-кое де-

ле́ние кле́тки мітоти́чний по́діл (міто-
ти́чне ді́лення) кліти́ни 

митридати́т митридати́т, -ту 
митрида́товский митрида́тівський; м-кие 

слои́ митрида́тівські шари́  
митчелли́т мітчелі́т, -ту 
митчерлихи́т мітчерліхі́т, -ту 
михараи́т міхараї́т, -ту 
мице́лий міце́лій, -лію; м. грибо́в мі-

це́лій грибі́в 
мице́лла міце́ла, -ли 
миццеля́рный міцеля́рний; м. раство́р 

міцеля́рний ро́зчин 
миццони́т міцоні́т, -ту 
мичетоли́т мічетоліт́, -ту 
мичу́ринский мічу́рінський; м-кие слои́ 

мічу́рінські шари́  
мишельлеви́т мішельлеві́т, -ту 
миэли́новый міелін́овий; м-вая обо-

ло́чка міелі́нова оболо́нка 
мияки́т міякіт́, -ту 
млекопита́ющие сущ., мн. ссавці́, -ці́в; 

вы́сшие м. ви́щі ссавці́; настоя́щие м. 
спра́вжні ссавці́; первобы́тные м. пе́рві́сні 
ссавці́; плацента́рные м. плацента́рні 
ссавці́; трёхбуго́рчатые м. тригорбкува́ті 
ссавці́ 

мнемо́ника мнемо́ніка, -ки, д. и п. -ніці 
мнемони́ческий мнемоні́чний 
мни́мый уя́вний; м. исто́чник уя́вне 

джерело́ 
многоа́ктный багатоа́ктний; м. ко́нус 

багатоа́ктний ко́нус 
многоа́томный багатоа́томний 
многоборо́здчатый багатоборо-

зе́нчастий, багатоборозни́стий 
многобуго́рчатый багатогорбкува́тий 
многовале́нтный багатовале́нтний 
многовеково́й багатовікови́й 

многоверши́нный багатоверши́нний 
многово́дный багатово́дний; м-ная река́ 

багатово́дна рі́чка (ріка́); м. пото́к багато-
во́дний поті́к 

многовыходно́й багатовихідни́й; м-но́е 
излия́ние багатовихідни́й ви́лив; м. вул-
кани́зм багатовихідни́й вулкані́зм 

многогнездово́й багатогніздови́й 
многогра́нник багатогра́нник, -ка; 

эо́ловый м. ео́ловий багатогра́нник 
многогра́нный багатогра́нний; м. у́гол 

багатогра́нний кут 
многожгу́тиковый багатоджгу́тиковий 
многозабо́йный багатови́бійний, багато-

забі́йний; м-ное буре́ние багатови́бійне 
(багатозабі́йне) бурі́ння 

многозна́чный багатозна́чний; м-ная 
ме́ра багатозна́чна мі́ра 

многозона́льный багатозона́льний;  
м-ная косми́ческая фотосъёмка багато-
зона́льна косміч́на фотозйо́мка (багатозо-
на́льне космі́чне фотозніма́ння) 

многозо́ндовый багатозо́ндовий; 
м. нейтро́нный карота́ж багатозо́ндовий 
нейтро́нний карота́ж 

многока́мерный багатока́мерний; м-ная 
ра́ковина багатока́мерна черепа́шка 
(му́шля, ско́йка); м-ная фораминифе́ра 
багатока́мерна форамініфе́ра 

многокана́льный багатокана́льний;  
м-ная фильтра́ция багатокана́льна фільт-
ра́ція; м. анализа́тор багатокана́льний 
аналіза́тор 

многокле́точный багатокліти́нний;  
м-ное живо́тное багатокліти́нна твари́на 

многоковшо́вый багатоковше́вий; 
м. экскава́тор багатоковше́вий екскава́тор 

многокомпоне́нтный багатокомпоне́нтний; 
м-ная фа́за багатокомпоне́нтна фа́за 

многоко́нусный багатоко́нусний 
многокра́тность багаторазо́вість, -вості, 

т. -вістю, багатокра́тність, -ності, т. -ністю 
многокра́тный багаторазо́вий, багаток-

ра́тний; м-ная да́йка багаторазо́ва (бага-
токра́тна) да́йка; м-ная за́лежь багатора-
зо́вий (багатокра́тний) по́клад; м-ная ин-
тру́зия багаторазо́ва (багатокра́тна) ін-
тру́зія; м-ная инъе́кция багаторазо́ва (ба-
гатокра́тна) ін'є́кція; м-ная мигра́ция 
багаторазо́ва (багатокра́тна) мігра́ція;  
м-ное двойникова́ние багаторазо́ве (багато-
кра́тне) двійникува́ння; м-ное зарожде́ние 
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багаторазо́ве (багатокра́тне) заро́дження;  
м-ное оледене́ние багаторазо́ве (багато-
кра́тне) зледені́ння (заледені́ння); м. вулка́н 
багаторазо́вий (багатокра́тний) вулка́н; 
м. двойни́к багаторазо́вий (багато-
кра́тний) двійни́к; м. переме́нный кон-
денса́тор багаторазо́вий (багатокра́тний) 
змі́нний конденса́тор 

многола́мповый багатола́мповий; 
м. усили́тель багатола́мповий підси́лювач 

многолепестко́вый багатопелюстко́вий 
многоле́тний багаторі́чний; м-нее рас-

те́ние багаторі́чна росли́на; м. лёд багато-
рі́чний лід; м. лист багаторі́чний лист;  
м-няя мерзлота́ багаторі́чна мерзлота́ 

многоли́стный багатолистяни́й 
многоло́пастный багатолопате́вий 
многолучево́й багатопромене́вий; м-ва́я 

спи́кула багатопромене́ва спі́кула 
многоме́рный багатови́мірний; м-ная 

величина́ багатови́мірна величина́ 
многомо́рфный багатомо́рфний 
многонапра́вленный багатоспрямо́ваний, 

багатоскеро́ваний, багатонапра́влений 
многони́точный багатониткови́й 
многоно́жка багатоні́жка, -ки, д. и п. -жці, 

р. мн. -жок, стоні́жка, -ки, д. и п. -жці,  
р. мн. -жок 

многоно́жковый багатоні́жковий 
многообра́тный багатообе́рнений 
многоосно́вный багатоосно́вний 
многоо́сный багатові́сний, багатоосьо-

ви́й; м-ная спи́кула багатові́сна (багато-
осьова́) спі́кула 

многоотраслево́й багатогалузе́вий 
многопластово́й багатопластови́й, бага-

тошарови́й; м-во́е месторожде́ние багато-
пластове́ (багатошарове́) родо́вище 

многопо́люсный багатопо́люсний 
многопо́ровый багатопо́ровий 
многопрогра́ммный багатопрогра́мний; 

м. режи́м багатопрогра́мний режи́м 
многопроце́ссорный багатопро-

це́сорний; м-ная систе́ма багатопро-
це́сорна систе́ма 

многоразде́льный багаторозділ́ьний 
многоребри́стый багаторебри́стий 
многорезцо́вые сущ., мн. багаторізце́ві, -вих 
многоресни́тчатый багатові́йча́стий 
многоря́дный багаторя́дний, багаторяд-

ко́вий, кількаря́дний 
многорядово́й багаторядо́вий; м-во́е 

взрыва́ние багаторядо́ве вибуха́ння 

многосвя́зный багатозв'я́зний 
многосерни́стый багатосірчи́стий; 

м. мета́лл багатосірчи́стий мета́л 
многосло́жный заскладни́й 
многосло́йный багатошаро́вий; м-ная 

крива́я багатошаро́ва крива́; м-ная 
экзи́на багатошаро́ва екзи́на; м-ные от-
ложе́ния багатошаро́ві від́клади 

многосторо́нний багатобі́чний, багато-
сторо́нній; м-няя фигу́ра багатобі́чна 
(багатосторо́ння) фігу́ра 

многоступе́нчатый багатоступі́нчастий 
многоуго́льник багатоку́тник, -ка; 

ка́менный м. кам'яни́й багатоку́тник; 
м. сил багатоку́тник сил 

многоуго́льный багатоку́тний 
многофа́зный, многофа́зовый багато-

фа́зний, багатофа́зовий; м-ная (м-вая) 
геосинклина́ль багатофа́зна (багато-
фа́зова) геосинкліна́ль; м. асинхро́нный 
дви́гатель багатофа́зний асинхро́нний 
двигу́н 

многофа́кторный багатофа́кторний; 
м. ана́лиз багатофа́кторний ана́ліз 

многоцве́тный багатоко́лірний, багато-
ба́рвний 

многощети́нковый багатощети́нковий; 
м-вые че́рви багатощети́нкові че́рви 

многоя́дерный багатоя́дерний 
многоя́русный багатоя́русний; м. о́ползень 

багатоя́русний зсув; м. релье́ф багатоя́русний 
рельє́ф 

многояче́истый багатокомі́рчастий, ба-
гатопо́ристий 

мно́жественный множи́нний; м-ная 
да́йка множи́нна да́йка 

моа́ моа́ (нескл.) 
МОАВ (ме́тод определе́ния абсолю́тного 

во́зраста) МВАВ (ме́тод ви́значення абсо-
лю́тного ві́ку); а́льфа-свинцо́вый МОАВ 
а́льфа-свинце́вий ме́тод ви́значення абсо-
лю́тного ві́ку (МВАВ); арго́новый МОАВ 
арго́новий ме́тод ви́значення абсолю́тного 
ві́ку (МВАВ); бери́ллиевый МОАВ бе-
ри́лієвий ме́тод ви́значення абсолю́тного 
ві́ку (МВАВ); ге́лиевый МОАВ ге́лієвий 
ме́тод ви́значення абсолю́тного ві́ку 
(МВАВ); гру́бый свинцо́вый МОАВ 
гру́бий свинце́вий ме́тод ви́значення абсо-
лю́тного ві́ку (МВАВ); ио́ниевый МОАВ 
іо́нієвий ме́тод ви́значення абсолю́тного 
ві́ку (МВАВ); ка́лий-арго́новый МОАВ 
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ка́лій-арго́новий ме́тод ви́значення абсо-
лю́тного ві́ку (МВАВ); кислоро́дный 
МОАВ кисне́вий ме́тод ви́значення абсо-
лю́тного ві́ку (МВАВ); ксено́новый МОАВ 
ксено́новий ме́тод ви́значення абсо-
лю́тного ві́ку (МВАВ); радиоуглеро́дный 
МОАВ радіовуглеце́вий ме́тод ви́значення 
абсолю́тного ві́ку (МВАВ); ре́ниевый 
МОАВ ре́нієвий ме́тод ви́значення абсо-
лю́тного ві́ку (МВАВ); руби́дий-
стро́нциевый МОАВ рубі́дій-стро́нцієвий 
ме́тод ви́значення абсолю́тного ві́ку 
(МВАВ); свинцо́во-изото́пный МОАВ 
свинце́во-ізото́пний ме́тод ви́значення 
абсолю́тного ві́ку (МВАВ); свинцо́во-
изохро́нный МОАВ свинце́во-ізохро́нний 
ме́тод ви́значення абсолю́тного ві́ку 
(МВАВ); свинцо́вый МОАВ свинце́вий 
ме́тод ви́значення абсолю́тного ві́ку 
(МВАВ); стро́нциевый МОАВ 
стро́нцієвий ме́тод ви́значення абсо-
лю́тного ві́ку (МВАВ); ура́но-ио́ниевый 
МОАВ ура́но-іо́нієвий ме́тод ви́значення 
абсолю́тного ві́ку (МВАВ) 

мобилиза́ты мн. мобіліза́ти, -тів 
мобилиза́ция мобіліза́ція, -ції 
мобили́зм мобіліз́м, -му 
моби́льный мобі́льний; м-ная зо́на мо-

бі́льна зо́на; м. по́яс мобі́льний по́яс; 
м. шельф мобі́льний шельф 

могавки́т могавкі́т, -ту 
могилёвский могилів́ський; м-кая 

сви́та могилів́ська сві́та 
мода́льность мода́льність, -ності, т.  

-ністю; м. при́знака мода́льність озна́ки 
мода́льный мода́льний; м. ана́лиз мо-

да́льний ана́ліз; м. соста́в поро́ды  
мода́льний склад поро́ди 

моддери́т модери́т, -ту 
модели́рование моделюва́ння; ана́лого-

вое м. ана́логове моделюва́ння; гидрогеоло-
ги́ческое м. гідрогеологі́чне моделюва́ння; 
картографи́ческое м. картографі́чне моде-
люва́ння; математи́ческое м. математи́чне 
моделюва́ння; тектони́ческое м. тектоні́чне 
моделюва́ння; физи́ческое м. фізи́чне моде-
люва́ння 

моде́ль моде́ль, -лі, т. -ллю; вероя́т-
ностная м. імові́рнісна (ймовір́нісна) мо-
де́ль; вероя́тная м. імові́рна (ймові́рна) 
моде́ль; геодинами́ческая м. геодина-
мі́чна моде́ль; геологи́ческая м. геоло-

гі́чна моде́ль; геофильтрацио́нная м. 
геофільтраці́йна моде́ль; глоба́льная гео-
динами́ческая м. глоба́льна геодинамі́чна 
моде́ль; картографи́ческая м. картогра-
фі́чна моде́ль; математи́ческая м. мате-
мати́чна моде́ль; м. жи́дкой ка́пли моде́ль 
рідко́ї крапли́ни; м. землетрясе́ния мо-
де́ль землетру́су; м. Камуза́ва–Маруя́ми 
моде́ль Камуза́ва–Маруя́мі; м. магни́тных 
инве́рсий Ва́йна–Мэтью́за моде́ль маг-
ні́тних інве́рсій Ва́йна–Метью́за; м. мес-
торожде́ния моде́ль родо́вища; м. по-
ве́рхности моде́ль пове́рхні; м. Ту́ркота–
О́ксбурга моде́ль Ту́ркота–О́ксбурга; 
м. Ха́рта моде́ль Ха́рта; оболо́чечная м. 
оболо́нкова моде́ль; опти́ческая м. оп-
ти́чна моде́ль; петрофизи́ческая м. пет-
рофізи́чна моде́ль; планета́рная м. плане-
та́рна моде́ль; приро́дная м. приро́дна 
моде́ль; разве́дочная м. розві́дувальна 
моде́ль; расчётная м. розрахунко́ва мо-
де́ль; стохасти́ческая м. стохасти́чна мо-
де́ль; фи́зико-геологи́ческая м. фі́зико-
геологі́чна моде́ль; эвристи́ческая м. 
евристи́чна моде́ль 

моде́льно-целево́й моде́льно-цільови́й; 
м.-ц. подхо́д моде́льно-цільови́й підхі́д 

моде́льный моде́льний; м-ное отно-
ше́ние моде́льне відно́шення 

моде́м моде́м, -му 
модификацио́нный модифікаці́йний;  

м-ная изме́нчивость модифікаці́йна мін-
ли́вість 

модифика́ция модифіка́ція, -ції; ве́кторная 
(векториа́льная) м. ве́кторна (векторіа́льна) 
модифіка́ція; геофизи́ческая м. геофізи́чна 
модифіка́ція; лаби́льная м. лабі́льна моди-
фіка́ція; метастаби́льная м. метастабі́льна 
модифіка́ція; м. ме́тода заря́да модифі-
ка́ція ме́тоду заря́ду; подзе́мная м. 
підзе́мна модифіка́ція; полимо́рфная м. 
полімо́рфна модифіка́ція; поляризацио́н-
ная м. поляризаці́йна модифіка́ція; ска-
ля́рная м. скаля́рна модифіка́ція; ста-
би́льная м. стабі́льна модифіка́ція 

модифици́рованный модифіко́ваний 
модлибови́т модлібові́т, -ту 
модули́т модулі́т, -ту 
мо́дуль мо́дуль, -ля, т. -лем; геохи-

ми́ческий м. геохімі́чний мо́дуль; глино-
зёмный м. глинозе́мний мо́дуль; кремне-
зёмный м. кремнезе́мний мо́дуль;  
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лине́йный м. ліні́йний мо́дуль; м. всесто-
ро́ннего сжа́тия мо́дуль всебі́чного стис-
ка́ння; м. деформа́ции мо́дуль деформа́ції; 
м. динами́ческих ресу́рсов мо́дуль дина-
мі́чних ресу́рсів; м. круче́ния мо́дуль кру-
ті́ння (кручі́ння, кру́чення); м. односто-
ро́ннего сжа́тия мо́дуль однобі́чного стис-
ка́ння; м. продо́льного сжа́тия мо́дуль поз-
до́вжнього (подо́вжнього) стиска́ння; 
м. разме́рности мо́дуль розмі́рності; 
м. сдви́га мо́дуль зсу́ву; м. сто́ка мо́дуль 
сто́ку; м. упру́гости мо́дуль пру́жності; 
м. Ю́нга мо́дуль Ю́нга; объёмный м. 
об'є́мний мо́дуль; площадно́й м. площови́й 
мо́дуль; пьезоэлектри́ческий м. п'єзоелек-
три́чний мо́дуль 

модуля́рный модуля́рний; м-ная струк-
ту́ра модуля́рна структу́ра; м-ная текс-
ту́ра модуля́рна тексту́ра 

модуля́ция модуля́ція, -ції; амплиту́д-
ная м. ампліту́дна модуля́ція; ано́дная м. 
ано́дна модуля́ція; ко́дово-и́мпульсная м. 
ко́дово-і́мпульсна модуля́ція; м. с пере-
ме́нным смеще́нием модуля́ція зі 
змі́нним змі́щенням; часто́тная м. час-
то́тна модуля́ція; широ́тно-и́мпульсная м. 
широ́тно-і́мпульсна модуля́ція 

можжеве́льник яліве́ць, -вцю́, т. -вце́м; 
вирги́нский м. віргі́нський яліве́ць 

мозаза́вр мозаза́вр, -ра 
мозаза́вровый мозаза́вровий 
моза́ика моза́їка, -ки, д. и п. -за́їці, р. мн. 

-за́їк; сбро́совая (сбро́сная, сбросна́я) м. 
скидна́ моза́їка 

мозаи́чный мозаї́чний; м-ная бре́кчия 
мозаї́чна бре́кчія; м-ная структу́ра мо-
заї́чна структу́ра; м-ная тексту́ра мо-
заї́чна тексту́ра; м-ная эволю́ция бас-
се́йна мозаї́чна еволю́ція басе́йну; м-ное 
равнове́сие мозаї́чна рівнова́га; м. квар-
ци́т мозаї́чний кварци́т; м. криста́лл мо-
заї́чний криста́л 

мозаи́чность мозаї́чність, -ності, т. -ністю; 
м. в криста́ллах мозаї́чність у криста́лах; 
морфологи́ческая м. морфологі́чна мо-
заї́чність; структу́рная м. структу́рна 
мозаї́чність 

мозамбики́т мозамбікіт́, -ту 
мозандри́т мозандри́т, -ту 
мозг мо́зок, -зку; ка́менный м. кам'яни́й 

мо́зок; ко́стный м. кісткови́й мо́зок; 
но́вый м. нови́й мо́зок; продолгова́тый м. 

довга́стий мо́зок; сре́дний м. сере́дній 
мо́зок 

мозгово́й мозкови́й; м-ва́я воро́нка моз-
кова́ воро́нка; м-ва́я коро́бка мозкова́ 
коро́бка; м. у́зел мозкови́й ву́зол; м-вы́е 
сфе́ры мозкові́ сфе́ри 

мозези́т мозези́т, -ту 
мозолено́гие сущ., мн. мозолено́гі, -гих 
мозоли́стость мозоли́стість, -тості, т.  

-тістю, мозоля́стість, -тості, т. -тістю; 
м. ко́жи мозоли́стість (мозоля́стість) шкі́ри 

мозо́листый мозоли́стий, мозоля́стий;  
м-тое утолще́ние мозоли́сте (мозоля́сте) 
сто́вщення; м. слой мозоли́стий (мозо-
ля́стий) шар  

мо́йа мо́йа, мо́йї 
мойи́т мойї́т, -ту 
мойфи́т мойфі́т, -ту 
моктесули́т моктесуліт́, -ту 
мокросу́рский мокросу́рський; м-кая 

сви́та мокросу́рська сві́та 
мо́крый мо́крий; м-рая лави́на мо́кра 

лави́на; м-рая поро́да мо́кра поро́да;  
м-рая про́ба мо́кра про́ба; м-рое буре́ние 
мо́кре бурі́ння; м-рое опро́бование мо́кре 
ви́пробування (випро́бування, випро-
бо́вування); м. ана́лиз мо́крий ана́ліз; 
м. ме́тод мо́крий ме́тод 

мол мол, -лу 
мола́ссовый мола́совий; м-вая фор-

ма́ция мола́сова форма́ція; м-вые отло-
же́ния мола́сові від́клади 

мола́ссы мн. мола́си, -ла́с 
молдави́т молдаві́т, -ту 
молда́вский молда́вський; м. ко́мплекс 

молда́вський ко́мплекс 
молдери́т молдери́т, -ту 
моле́кула моле́кула, -ли; водяна́я м. во-

дяна́ моле́кула; гипотети́ческая м. гіпоте-
ти́чна моле́кула; двуха́томная м. 
двоа́томна моле́кула; минера́льная м. 
мінера́льна моле́кула; м. растворённого 
вещества́ моле́кула розчи́неної речовини́; 
сло́жная м. складна́ моле́кула 

молекуля́рно-пове́рхностный молеку-
ля́рно-поверхне́вий; м.-п-ные си́лы моле-
куля́рно-поверхне́ві си́ли 

молекуля́рность молекуля́рність, -ності, 
т. -ністю 

молекуля́рный молекуля́рний; м-ная 
биогеохи́мия молекуля́рна біогеохі́мія;  
м-ная влагоёмкость молекуля́рна воло-
гоє́мність (вологомі́сткість); м-ная вода́ 
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молекуля́рна вода́; м-ная дифферен-
циа́ция молекуля́рна диференціа́ція;  
м-ная диффу́зия молекуля́рна дифу́зія;  
м-ная ма́сса молекуля́рна ма́са; м-ная 
палеонтоло́гия молекуля́рна палеонто-
ло́гія; м-ная тео́рия вещества́ молеку-
ля́рна тео́рія речовини́; м-ная теп-
лоёмкость молекуля́рна теплоє́мність 
(теплоє́мкість); м-ное измене́ние молеку-
ля́рна змі́на; м-ное притяже́ние молеку-
ля́рне притяга́ння; м-ное расстоя́ние мо-
лекуля́рна ві́дстань (ві́ддаль); м-ное число́ 
молекуля́рне число́; м-ные си́лы молеку-
ля́рні си́ли; м-ные фосси́лии молекуля́рні 
фоси́лії; м. криста́лл молекуля́рний крис-
та́л; м. у́ровень молекуля́рний рі́вень 

моленграфи́т моленграфі́т, -ту 
молибда́т молібда́т, -ту; м. аммо́ния мо-

лібда́т амо́нію; м. свинца́ молібда́т свин-
цю́; м. ура́на молібда́т ура́ну 

молибде́н молібде́н, -ну 
молибде́ний молібде́ній, -нію 
молибдени́т молібдені́т, -ту 
молибде́новый молібде́новий; м-вая 

о́хра молібде́нова во́хра; м-вая свин-
цо́вая руда́ молібде́нова свинце́ва руда́; 
м. блеск молібде́новий блиск; м. штоль-
ци́т молібде́новий штольци́т 

молибди́т молібди́т, -ту 
молибдомени́т молібдомені́т, -ту 
молибдосодали́т молібдосодалі́т, -ту 
молибдофилли́т молібдофілі́т, -ту 
молизи́т молізи́т, -ту 
молли́т молі́т, -ту 
моллю́ск молю́ск, -ка; брюхоно́гий м. 

черевоно́гий молю́ск; головоно́гий м. 
головоно́гий молю́ск; го́лый м. го́лий 
молю́ск; двуство́рчатый (двухство́рча-
тый) м. двосту́лковий молю́ск; желобоб-
рю́хий м. жолобочере́вий молю́ск; лёгоч-
ный м. легене́вий молю́ск; лопатоно́гий м. 
лопатоно́гий молю́ск; неравному́скуль-
ный м. нерівному́скульний молю́ск; 
па́нцирный м. па́нцирний молю́ск; перфо-
ри́рованный м. перфоро́ваний молю́ск; 
пластинчатожа́берный м. пластинчасто-
зя́бровий молю́ск; червеобра́зный м. чер-
в'якоподі́бний молю́ск 

моллюски́т молюскі́т, -ту 
моллюскови́дный молюскоподі́бний 
моллюскоиде́и мн. молюскоіде́ї, -де́й 
моллюскоя́дный молюскої́дний 

молниезащи́та блискавкоза́хист, -ту 
мо́лодовский мо́лодовський; м-кая 

се́рия мо́лодовська се́рія 
молодо́й молоди́й; м-да́я доли́на молода́ 

доли́на; м-да́я о́собь молода́ особи́на (мо-
лоди́й о́собень); м-да́я равни́на молода́ 
рівни́на; м-да́я река́ молода́ рі́чка (ріка́); 
м-да́я фо́рма молода́ фо́рма; м-до́е 
выве́тривание молоде́ вивіт́рювання 
(зві́трювання); м. бе́рег молоди́й бе́рег; 
м. во́зраст молоди́й вік; м. вулка́н моло-
ди́й вулка́н; м. лёд молоди́й лід; м. лиг-
ни́т молоди́й лігні́т; м. сброс молоди́й 
скид; м-ды́е оса́дки молоді́ оса́дки; м-ды́е 
отложе́ния молоді́ ві́дклади 

молоко́ молоко́, -ка́, п. -лоці́; го́рное м. 
гірське́ молоко́; известко́вое м. вапня́не 
(вапни́сте) молоко́; леднико́вое м. льодо-
вико́ве молоко́; лу́нное м. мі́сячне молоко́ 

молото́к молото́к, -тка́; бури́льный м. бу-
ри́льний молото́к; геологи́ческий м. геоло-
гі́чний молото́к; пневмати́ческий отбо́й-
ный м. пневмати́чний відбі́йний (ви́бійний) 
молото́к; телеско́пный бури́льный м. теле-
ско́пний бури́льний молото́к 

молото́чек молото́чок, -чка 
мо́лотый ме́лений, мо́лотий 
молоча́йные сущ., мн. молоча́йні, -них 
молоча́нский молоча́нський; м-кая сви́та 

молоча́нська сві́та 
моло́чно-ше́кснинский моло́чно-ше́кснін-

ський; м.-ш. интерстадиа́л моло́чно-ше́кс-
нінський інтерстадіа́л 

моло́чный моло́чний; м-ная кислота́ мо-
ло́чна кислота́; м. кварц моло́чний кварц; 
м. клык моло́чне і́кло; м. опа́л моло́чний 
опа́л; м. перели́в моло́чний по́лиск 

молурани́т молурані́т, -ту 
мо́льный мо́льний; м-ная концент-

ра́ция мо́льна концентра́ція 
моляриза́ция моляриза́ція, -ції 
моля́рный моля́рний; м-ная фра́кция 

моля́рна фра́кція 
моме́нт моме́нт, -ту; геохронологи́че-

ский м. геохронологі́чний моме́нт; маг-
ни́тный м. магні́тний моме́нт; м. враще́ния 
моме́нт оберта́ння; м. вы́броса моме́нт 
ви́киду; м. электри́ческого дипо́ля моме́нт 
електри́чного дипо́ля; опроки́дывающий м. 
перекидни́й моме́нт; пусково́й м. пускови́й 
моме́нт; стабилизи́рующий м. стабілізу-
ва́льний (стабілізу́ючий) моме́нт; углово́й м. 
кутови́й моме́нт 
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монадно́к монадно́к, -ка 
монака́т монака́т, -ту 
монаксо́нный монаксо́нний; м-ная 

ра́ковина монаксо́нна черепа́шка (му́шля, 
ско́йка); м-ная симме́три́я монаксо́нна 
симетрі́я 

монакти́тный монакти́тний; м-ная 
си́кула монакти́тна си́кула 

мональби́т мональбі́т, -ту 
монасты́рский монасти́рський; м-кая 

терра́са монасти́рська тера́са 
монаци́т монаци́т, -ту 
монацито́ид монацито́їд, -ду 
монгейми́т монгеймі́т, -ту 
монголо́ид монголо́їд, -да 
мондхальдеи́товый мондхальдеї́товий; 

м-вая бре́кчия мондхальдеї́това бре́кчія 
моне́ны мн. моне́ни, -не́н 
монети́т монети́т, -ту 
моне́тный моне́тний; м-ная руда́ мо-

не́тна руда́; м-ная тексту́ра моне́тна текс-
ту́ра; м-ное зо́лото моне́тне зо́лото 

монимоли́т монімоліт́, -ту 
монито́р моніто́р, -ра 
монмути́т монмути́т, -ту 
монноири́т моноіри́т, -ту 
моноакти́нный моноакти́нний 
моноантиклина́ль моноантикліна́ль, -лі, 

т. -ллю 
моноантиклина́льный моноантикліна́ль-

ний; м-ное наго́рье моноантикліна́льне 
нагі́р'я 

монобаза́льный монобаза́льний; м. вер-
ши́нный щито́к монобаза́льний вер-
ши́нний (верхови́нний) щито́к 

монобло́к монобло́к, -ка 
монобромнафтали́н монобромнафта-

лі́н, -ну 
моновариа́нтный моноваріа́нтний;  

м-ная систе́ма моноваріа́нтна систе́ма 
моногенети́ческий моногенети́чний 
моноге́нный моноге́нний; м-ная 

бре́кчия моноге́нна бре́кчія; м-ная по-
ро́да моноге́нна поро́да; м. вулка́н моно-
ге́нний вулка́н 

моногеосинклина́ль моногеосинклі-
на́ль, -лі, т. -ллю 

моноги́рный моногі́рний; м-ная синго-
ни́я моногір́на сингоні́я 

моногляциали́зм моногляціалі́зм, -му 
монодинами́зм монодинамі́зм, -му 
монодиспе́рсный монодиспе́рсний 

монока́льциевый монока́льцієвий 
моноканти́нный моноканти́нний; м-ная 

се́пта моноканти́нна се́пта 
монокварци́т монокварци́т, -ту 
моноклина́ль монокліна́ль, -лі, т. -ллю 
моноклина́льный монокліна́льний; м-ная 

впа́дина монокліна́льна запа́дина; м-ная 
гряда́ монокліна́льне па́смо; м-ная до-
ли́на монокліна́льна доли́на; м-ная лож-
би́на монокліна́льна ба́лка (уло́го́вина);  
м-ная сингони́я монокліна́льна сингоні́я; 
м-ная систе́ма монокліна́льна систе́ма;  
м-ная скла́дка монокліна́льна скла́дка;  
м-ная структу́ра монокліна́льна струк-
ту́ра; м-ная флексу́ра монокліна́льна флек-
су́ра; м-ная щавелевоки́слая и́звесть  
монокліна́льне щавлевоки́сле вапно́; м-ное 
залега́ние монокліна́льне заляга́ння;  
м-ное паде́ние монокліна́льне паді́ння;  
м-ное смеще́ние монокліна́льне змі́щення; 
м. вы́ступ монокліна́льний ви́ступ; 
м. горст монокліна́льний горст; м. накло́н 
монокліна́льний на́хил (по́хил) 

монокли́нный моноклі́нний; м-ная се́ра 
моноклі́нна сі́рка; м-ная симме́три́я мо-
ноклі́нна симетрі́я; м. пироксе́н монок-
лі́нний піроксе́н 

моноклино́рий монокліно́рій, -рію 
монокольпа́тный монокольпа́тний 
монократо́н монократо́н, -на 
монокрепи́дный монокрепі́дний; м-ная 

де́сма монокрепі́дна де́сма 
монокриста́лл монокриста́л, -ла 
монокристалли́ческий монокристалі́ч-

ний; м. цеме́нт монокристалі́чний цеме́нт 
монокуля́рный монокуля́рний 
моноли́т монолі́т, -ту 
монолити́ческий моноліти́чний; м-кая 

конце́пция ви́да моноліти́чна конце́пція 
ви́ду 

моноли́тный монолі́тний; м-ная бо́мба 
монолі́тна бо́мба 

мономе́рный мономі́рний; м-ное выде-
ле́ние мономі́рне ви́ділення 

монометалли́ческий монометале́вий, 
монометалі́чний 

монометаморфи́зм монометаморфі́зм, -му 
мономиа́рный мономіа́рний 
мономи́ктный, мономи́ктовый моно-

мі́ктний, мономі́ктовий; м-ная (м-вая) 
поро́да мономі́ктна (мономіќтова) поро́да 
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мономинера́льный мономінера́льний; 
м-ная гли́на мономінера́льна гли́на;  
м-ная ма́гма мономінера́льна ма́гма;  
м-ная поро́да мономінера́льна поро́да;  
м-ная про́ба мономінера́льна про́ба; 
м. песо́к мономінера́льний пісо́к 

мономо́рфия мономо́рфія, -фії 
мономо́рфный мономо́рфний 
моноплакофо́ра моноплакофо́ра, -ри 
моноплакофо́ровый моноплакофо́ровий 
монополя́рный монополя́рний; м. тип 

монополя́рний тип 
моноре́льсовый моноре́йковий; м-вая 

доро́га моноре́йкова доро́га 
моносимметри́чный моносиметри́чний 
моносимме́три́я моносиметрі́я, -рі́ї 
моносифо́н моносифо́н, -на 
моносифо́нный моносифо́нний 
моносомати́ческий моносомати́чний 
монотекти́ческий монотекти́чний; м-кая 

ма́гма монотекти́чна ма́гма 
монотектони́ческий монотектоні́чний 
монотерми́т монотермі́т, -ту 
моноти́п моноти́п, -пу 
монотипи́ческий монотипо́вий; м. вид 

монотипо́вий вид 
моноти́пность моноти́пність, -ності, т.  

-ністю 
моноти́пный моноти́пний; м-ная волна́ 

моноти́пна хви́ля; м-ная гру́ппа моно-
ти́пна гру́па; м. род моноти́пний рід 

монотоми́ческий монотомі́чний; 
м. ключ монотомі́чний ключ 

монотропи́зм монотропі́зм, -му 
монотро́пный монотро́пний; м-ное веще-

ство́ монотро́пна речовина́; м-ное превра-
ще́ние монотро́пне перетво́рення; м. поли-
морфи́зм монотро́пний поліморфі́зм 

монофа́гный монофа́гний 
монофа́н монофа́н, -ну 
монофилети́ческий монофілети́чний;  

м-кое происхожде́ние монофілети́чне 
похо́дження; м. род монофілети́чний рід; 
м. таксо́н монофілети́чний таксо́н 

монофили́я монофілі́я, -лі́ї 
монофило́идный монофіло́їдний; м-ное 

седло́ монофіло́їдне сідло́ 
монофи́ровый монофі́ровий 
монохлорнафтали́н монохлорнафталі́н, 

-ну 
монохромати́ческий монохромати́чний; 

м. свет монохромати́чне сві́тло; м-кое 
колеба́ние монохромати́чне колива́ння 

моноцикли́ческий моноциклі́чний; м-кая 
ли́лия моноциклі́чна лі́лія; м. ба́зис моно-
циклі́чний ба́зис; м. верши́нный щито́к 
моноциклі́чний верши́нний (верхови́нний, 
верхі́вковий) щито́к; м. углеводоро́д мо-
ноциклі́чний вуглево́день 

моно́эдр моно́едр, -ра 
моноэдри́ческий моноедри́чний; м-кая 

симме́три́я моноедри́чна симетрі́я 
моноэлеме́нтный моноелеме́нтний; 

м. орео́л моноелеме́нтний орео́л 
монреали́т монреалі́т, -ту 
монрени́т монрені́т, -ту 
монсведи́т монсведи́т, -ту 
мо́нский мо́нський; м. век мо́нський вік; 

м. я́рус мо́нський я́рус 
монта́ж монта́ж, -жу́, т. -же́м 
монтази́т монтази́т, -ту 
монтани́т монтані́т, -ту 
монта́н-сели́тра монта́н-селі́тра, -ри 
монтбейи́т монтбейї́т, -ту 
монтдори́т монтдори́т, -ту 
монтебрази́т монтебрази́т, -ту 
монтези́т монтези́т, -ту 
монтетрази́т монтетрази́т, -ту 
монти́кула монти́кула, -ли 
монти́рованный монто́ваний; м. скеле́т 

монто́ваний скеле́т 
монти́ровать[ся] монтува́ти[ся], -ту́ю,  

-ту́єш, -ту́є[ться] 
монтичелли́т монтичелі́т, -ту 
монтморилони́т монтморилоні́т, -ту 
монтмориллонитиза́ция монтморилоні-

тиза́ція, -ції 
монтмориллони́товый монтморилоні́то-

вий; м-вая гли́на монтморилоні́това гли́на 
монтреоли́т монтреолі́т, -ту 
монтроиди́т монтроїди́т, -ту 
мо́нтский мо́нтський; м. я́рус мо́нтський 

я́рус 
монумента́льный монумента́льний; 

м. ка́мень монумента́льний ка́мінь 
монцога́ббро монцога́бро (нескл.) 
монцодиори́т монцодіори́т, -ту; аль-

би́товый м. альбі́товий монцодіори́т 
монцони́т монцоні́т, -ту; авги́товый м. 

авгі́товий монцоні́т; ква́рцевый м. 
ква́рцовий монцоні́т 

монцони́т-диори́т монцоні́т-діори́т, -ту; 
авги́товый м.-д. авгі́товий монцоні́т-діори́т 

монцони́товый монцоні́товий; м-вая 
структу́ра монцоні́това структу́ра; 
м. порфи́р монцоні́товий порфір́ 
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мончеи́т мончеї́т, -ту 
мончики́т мончикі́т, -ту 
морави́т мораві́т, -ту 
морбули́т морбулі́т, -ту 
морвени́т морвені́т, -ту 
моргани́т моргані́т, -ту 
мордени́т мордені́т, -ту 
мо́ре мо́ре, -ря, мн. -ря́, -рі́в; Баки́нское м. 

Баки́нське мо́ре; берегово́е м. берегове́ 
мо́ре; вну́треннее м. вну́трішнє мо́ре; 
внутриконтинента́льное м. внутрішньо-
континента́льне мо́ре; глубо́кое м. гли-
бо́ке мо́ре; древнеэвкси́нское м. давньо-
евкси́нське (стародавньоевкси́нське) мо́ре; 
закры́тое м. закри́те мо́ре; за́мкнутое м. 
за́мкнене (за́мкнуте) мо́ре; ио́льдиевое м. 
іо́льдієве мо́ре; ка́менное м. кам'яне́ мо́ре; 
клипе́усовое м. кліпе́усове мо́ре; конти-
нента́льное м. континента́льне мо́ре; ко-
тлови́нное окра́инное м. уло́го́винне 
окра́їнне мо́ре; литори́новое м. літо-
ри́нове мо́ре; мастогло́евое м. мастогло́є-
ве мо́ре; ме́лкое м. мілке́ мо́ре; мие́вое м. 
міє́ве мо́ре; наступа́ющее м. наступа́льне 
мо́ре; новоэвкси́нское м. новоевкси́нське 
мо́ре; окра́инное м. окра́їнне мо́ре; от-
кры́тое м. відкри́те мо́ре; отступа́ющее м. 
відступа́льне мо́ре; полузакры́тое м. на-
півзакри́те мо́ре; хаза́рское м. хоза́рське 
мо́ре; Чауди́нское м. Чауди́нське мо́ре; 
эпейрогени́ческое м. епейрогені́чне мо́ре; 
эпиконтинента́льное м. епіконтинен-
та́льне мо́ре; Эе́мское м. Еє́мське мо́ре 

морелли́н морелі́н, -ну 
море́на море́на, -ни; абляцио́нная м. 

абляці́йна море́на; алюмосилика́тная м. 
алюмосиліка́тна море́на; берегова́я м. 
берегова́ море́на; бокова́я м. бічна́ (боко-
ва́) море́на; валообра́зная м. валоподі́бна 
море́на; валу́нная м. валу́нна море́на; 
ве́рхняя м. ве́рхня море́на; вну́тренняя м. 
вну́трішня море́на; годова́я м. річна́ мо-
ре́на; головна́я м. основна́ (головна́) мо-
ре́на; грави́йная м. граві́йна море́на; дне-
про́вская м. дніпро́вська море́на; до́нная м. 
до́нна море́на; дре́вняя м. да́вня море́на; 
дугови́дная (дугообра́зная) м. дугопо-
ді́бна море́на; кали́нинская м. ка-
лі́нінська море́на; коне́чная м. кінце́ва 
море́на; краева́я м. крайова́ море́на; 
ла́вовая м. ла́вова море́на; леднико́вая м. 
льодовико́ва море́на; лока́льная м. ло-

ка́льна море́на; межпластова́я м. міжплас-
това́ (міжшарова́) море́на; ме́стная м. міс-
це́ва море́на; м. выта́ивания море́на роз-
та́нення; м. напо́ра море́на напо́ру; мор-
ска́я м. морська́ море́на; ни́жняя м. 
ни́жня море́на; основна́я м. основна́ мо-
ре́на; отло́женная м. відкла́дена море́на; 
передова́я м. передова́ море́на; переме-
ща́ющаяся м. перемі́щувальна море́на; 
перемы́тая м. переми́та море́на; песча́ная м. 
піща́на море́на; пове́рхностная м. повер-
хне́ва море́на; подво́дная м. підво́дна мо-
ре́на; поддо́нная м. піддо́нна море́на; по-
пере́чная м. попере́чна море́на; про-
до́льная м. поздо́вжня (подо́вжня) мо-
ре́на; сне́жная м. снігова́ море́на; сре-
ди́нная м. сере́динна море́на; ста-
диа́льная м. стадіа́льна море́на; уплот-
нённая м. ущі́льнена море́на; фрон-
та́льная м. фронта́льна море́на 

море́нный море́нний; м-ная бре́кчия 
море́нна бре́кчія; м-ная гли́на море́нна 
гли́на; м-ная гряда́ море́нне па́смо; м-ная 
равни́на море́нна рівни́на; м-ная 
ро́ссыпь море́нне розси́пище (море́нний 
ро́зсип); м-ная текто́ника море́нна тек-
то́ніка; м-ная терра́са море́нна тера́са;  
м-ное о́зеро море́нне о́зеро; м-ные отло-
же́ния море́нні ві́дклади; м. амфитеа́тр 
море́нний амфітеа́тр; м. вал море́нний 
вал; м. гре́бень море́нний гре́бінь; м. ма-
териа́л море́нний матеріа́л; м. покро́в 
море́нний по́крив; м. релье́ф море́нний 
рельє́ф; основно́й м. релье́ф основни́й 
море́нний рельє́ф 

моренози́т моренози́т, -ту 
моренси́т моренси́т, -ту 
морео́граф морео́граф, -фа 
морестени́т морестені́т, -ту 
моретрясе́ние моретру́с, -су 
морж морж, -жа́, т. -же́м 
мори́н мори́н, -ну 
морини́т морині́т, -ту 
морио́н моріо́н, -ну 
мори́т мори́т, -ту 
моро́з моро́з, -зу 
моро́зно-нивацио́нный моро́зно-ніваці́й-

ний; м.-н-ная фа́ция моро́зно-ніваці́йна 
фа́ція 

моро́зно-солифлюкацио́нный моро́зно-
соліфлюкаці́йний; м.-с-ная фа́ция мо-
ро́зно-соліфлюкаці́йна фа́ція 
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моро́зный моро́зний; м-ная поро́да мо-
ро́зна поро́да; м-ная пучи́на моро́зний 
вир; м-ная тре́щина моро́зна тріщ́ина;  
м-ная уса́дка поро́д моро́зна уса́дка по-
рі́д; м-ное выве́тривание моро́зне ви-
ві́трювання (зві́трювання); м-ное пу́чение 
моро́зне здима́ння; м-ное раска́лывание 
моро́зне розко́лювання; м. ага́т моро́зний 
ага́т; м. сдвиг моро́зний зсув 

морозобо́й морозобі́й, -бо́ю 
морозобо́йный морозобі́йний; м-ная тре́-

щина морозобі́йна трі́щина; м-ное растре́с-
кивание морозобі́йне розтрі́скування 

морозо́вина морозо́вина, -ни 
моро́зовичский моро́зовицький; м-кая 

сви́та моро́зовицька сві́та; м-кая зо́на 
моро́зовицька зо́на 

морозоопа́сность морозонебезпе́ка, -ки, 
д. и п. -пе́ці 

морозосто́йкость морозості́йкість, -кості, 
т. -кістю; м. гра́вия морозості́йкість 
гра́вію; м. поро́ды морозсті́йкість поро́ди; 
м. строи́тельного ка́мня морозості́йкість 
будіве́льного ка́меню; м. ще́бня морозо-
сті́йкість ще́беню 

морозоусто́йчивость морозотри́вкість,  
-кості, т. -кістю; м. поро́ды морозо-
три́вкість поро́ди 

морозоусто́йчивый морозотривки́й 
морони́т мороні́т, -ту 
мороноли́т моронолі́т, -ту 
мороше́тский мороше́тський; м-кая 

сви́та мороше́тська сві́та 
морско́й морськи́й; арти́нские м-ки́е 

отложе́ния арти́нські морські́ ві́дклади; 
биотурба́циевая м-ка́я фа́ция біотур-
ба́цієва морська́ фа́ція; биоэконо-
ми́ческий м. када́стр біоекономі́чний 
морськи́й када́стр; вну́тренние м-ки́е 
во́ды вну́трішні морські́ во́ди; круто́й м. 
бе́рег крути́й (стрімки́й) морськи́й бе́рег; 
м-ка́я абра́зия морська́ абра́зія; м-ка́я 
ава́рия морська́ ава́рія; м-ка́я ба́нка мор-
ська́ ба́нка (обмі́лина); м-ка́я бурова́я 
платфо́рма морська́ бурова́ платфо́рма;  
м-ка́я вода́ морська́ вода́; м-ка́я волна́ 
морська́ хви́ля; м-ка́я геоло́гия морська́ 
геоло́гія; м-ка́я геофизи́ческая разве́дка 
морська́ геофізи́чна ро́звідка; м-ка́я гли́на 
морська́ гли́на; м-ка́я го́рная техноло́гия 
морська́ гірни́ча техноло́гія; м-ка́я гра-
ни́ца морська́ межа́; м-ка́я дра́га морська́ 

дра́га; м-ка́я звезда́ морська́ зі́рка; м-ка́я 
ка́рта морська́ ка́рта (ма́па); м-ка́я коса́ 
морська́ коса́; м-ка́я кубы́шка морські́ 
гле́чики; м-ка́я ли́лия морська́ лі́лія;  
м-ка́я мель морська́ мілина́; м-ка́я мо-
ре́на морська́ море́на; м-ка́я мша́нка 
морська́ мохова́тка; м-ка́я окамене́лость 
морська́ скам'яні́лість (закам'яні́лість);  
м-ка́я равни́на морська́ рівни́на; м-ка́я 
разве́дка морська́ ро́звідка; м-ка́я 
ра́ковина морська́ черепа́шка (му́шля, 
ско́йка); м-ка́я ро́ссыпь морське́ роз-
си́пище (морськи́й ро́зсип); м-ка́я сейс-
моразве́дка морська́ сейсморо́звідка;  
м-ка́я сква́жина морська́ свердлови́на;  
м-ка́я соль морська́ сіль; м-ка́я съёмка 
морське́ зніма́ння (морська́ зйо́мка); м-ка́я 
терра́са морська́ тера́са; м-ка́я фа́уна 
морська́ фа́уна; м-ка́я фа́ция морська́ 
фа́ція; м-ка́я фло́ра морська́ фло́ра; м-ка́я 
черепа́ха морська́ черепа́ха; м-ка́я эро́зия 
морська́ еро́зія; м-ки́е буто́ны морські́ 
буто́ни (пу́п'янки); м-ки́е во́доросли мор-
ські́ во́дорості; м-ки́е огурцы́ морські́ 
огірки́; м-ки́е нано́сы морські́ нано́си;  
м-ки́е оса́дки морські́ оса́дки; м-ки́е от-
ложе́ния морські́ ві́дклади; м-ки́е пе́рья 
морське́ пі́р'я; м-ки́е че́рви морські́ че́рви; 
м-ко́е буре́ние морське́ бурі́ння; м-ко́е 
дно морське́ дно; м-ко́е тече́ние морська́ 
течія́; м. апати́т морськи́й апати́т; м. бас-
се́йн морськи́й басе́йн; м. вал морськи́й 
вал; м. воск морськи́й віск; м. гу́мус мор-
ськи́й гу́мус; м. ёж морськи́й їжа́к; 
м. жёлудь морськи́й жо́лудь; м. зали́в 
морська́ зато́ка; м. земснаря́д морськи́й 
земснаря́д; м. ил морськи́й мул (наму́л); 
м. клей морськи́й клей; м. конгломера́т 
морськи́й конгломера́т; м. лёд морськи́й 
лід; м. нефтега́зовый про́мысел мор-
ськи́й нафтога́зовий про́мисел; м. песо́к 
морськи́й пісо́к; м. планкто́н морськи́й 
планкто́н; м. трубопрово́д морськи́й тру-
бопрові́д; м. ша́шел (ша́шель, ша́шень) 
морськи́й ша́шіль; м. янта́рь морськи́й 
буршти́н (янта́р); отло́гий м. бе́рег по-
ло́гий (спа́дистий) морськи́й бе́рег 

мортелькра́нц мортелькра́нц, -цу 
мору́ла мору́ла, -ли 
мо́рфа мо́рфа, -фи 
морфоадапти́вный морфоадапти́вний; 

м. при́знак морфоадапти́вна озна́ка 
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морфоархитекту́ра морфоархітекту́ра, -ри 
морфови́д морфови́д, -ду 
морфогене́з морфогене́з, -зу; м. аге́нта 

морфогене́з аге́нта 
морфогенети́ческий морфогенети́чний; 

м-кая структу́ра морфогенети́чна струк-
ту́ра 

морфогра́фия морфогра́фія, -фії 
морфодиагене́з морфодіагене́з, -зу 
морфодина́мика морфодина́міка, -ки, д. 

и п. -міці 
морфо́з морфо́з, -зу 
морфоклимати́ческий морфоклімати́чний 
морфокли́на морфоклі́на, -ни 
морфолитогене́з морфолітогене́з, -зу 
морфологи́ческий морфологі́чний; м-кая 

архитекту́ра морфологіч́на архітекту́ра; 
м-кая мозаи́чность морфологі́чна мо-
заї́чність; м-кая скульпту́ра морфоло-
гі́чна скульпту́ра; м-кая структу́ра мор-
фологіч́на структу́ра; м-кая текто́ника 
морфологі́чна текто́ніка; м-кая фа́за мор-
фологіч́на фа́за; м-кая эволю́ция морфо-
логі́чна еволю́ція; м. при́знак морфоло-
гі́чна озна́ка; м-кое приспособле́ние мор-
фологіч́не пристосува́ння 

морфоло́гия морфоло́гія, -гії; гене-
ти́ческая м. генети́чна морфоло́гія; 
м. доли́н морфоло́гія доли́н; м. крис-
та́ллов морфоло́гія криста́лів; м. место-
рожде́ний морфоло́гія родо́вищ; м. рас-
те́ний морфоло́гія росли́н; м. релье́фа 
морфоло́гія рельє́фу; м. ру́дного те́ла 
морфоло́гія ру́дного ті́ла 

морфоме́трия морфоме́трія, -рії 
морфометри́ческий морфометри́чний; 

м. ме́тод морфометри́чний ме́тод 
морфоскульпту́ра морфоскульпту́ра, -ри 
морфострукту́ра морфострукту́ра, -ри 
морфострукту́рный морфострукту́рний; 

м. ме́тод морфострукту́рний ме́тод 
морфотектони́ческий морфотектоні́чний; 

м. ана́лиз морфотектоні́чний ана́ліз 
морфоти́п морфоти́п, -пу 
морфотропи́зм морфотропіз́м, -му 
морфотропи́я морфотропія́, -пії́ 
морфофизиологи́ческий морфофізіоло-

гі́чний; м-кая организа́ция морфофізіо-
логі́чна організа́ція; м. прогре́сс морфофі-
зіологіч́ний прогре́с; м. проце́сс морфофі-
зіологі́чний проце́с; м. регре́сс морфофізіо-
логі́чний регре́с 

морфофункциона́льный морфофункціо-
на́льний; м. ана́лиз морфофункціона́льний 
ана́ліз 

морфоци́кл морфоци́кл, -лу 
морфункциона́льный морфункціо-

на́льний; м. параллели́зм морфункціо-
на́льний паралелі́зм 

морщи́на змо́ршка, -ки, д. и п. -шці, р. 
мн. -шок; продо́льная м. эпите́ки поз-
до́вжня (подо́вжня) змо́ршка епіте́ки; 
м. ра́ковины змо́ршка черепа́шки (му́шлі, 
ско́йки); м. тече́ния змо́ршка течії́ 

морщи́нистый змо́ршкуватий; м-тая 
экзи́на змо́ршкувата екзи́на; м-тое зерно́ 
змо́ршкувате зе́рно́; м. бугоро́к змо́ршку-
ватий го́рбик; м. лист змо́ршкуватий лист; 
м. слой змо́ршкуватий шар  

морщи́но-аперту́рный змо́ршко-апер-
ту́рний 

морщи́на-борозда́ змо́ршка-борозна́, 
змо́ршки-борозни́ 

морщи́но-боро́здно-аперту́рный 
змо́ршко-боро́зно-аперту́рний 

морщи́но-бороздово́й змо́ршко-борозе́нний 
моски́тный москі́тний; м. ага́т мос-

кі́тний ага́т 
моско́вский моско́вський; м-кая сви́та 

моско́вська сві́та; м-кая синекли́за мос-
ко́вська синеклі́за; м-кие слои́ моско́вські 
шари́; м. я́рус моско́вський я́рус; м-кое 
оледене́ние моско́вське зледені́ння (зале-
дені́ння) 

мосо́ловский мосо́лівський; м-кие слои́ 
мосо́лівські шари́  

мо́спинский мо́спинський; м-кая сви́та 
мо́спинська сві́та 

мосси́т моси́т, -ту 
мост міст, моста́ и мо́сту; есте́ственный м. 

приро́дний міст; фи́рновый м. фір́новий 
міст; цеме́нтный м. цеме́нтний міст 

мо́стик місто́к; септа́льный м. сеп-
та́льний місто́к 

мостови́дно-перку́лиевый мостопо-
ді́бно-перку́лієвий 

мостово́й мостови́й; м-ва́я структу́ра 
мостова́ структу́ра 

моти́в моти́в, -ву; структу́рный м. струк-
ту́рний моти́в 

мотобу́р мотобу́р, -ра 
мотово́з мотово́з, -за 
мотогене́з мотогене́з, -зу 
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мото́рный мото́рний; м. дуплика́тор 
мото́рний дупліка́тор 

моттрами́т мотрамі́т, -ту 
моты́га моти́ка, -ки, д. и п. -ти́ці, р. мн.  

-ти́к 
мотылько́вый мете́ликовий 
моури́т моури́т, -ту 
моусони́т моусоні́т, -ту 
мофе́тта мофе́та, -ти 
мох мох, -ху; бе́лый м. бі́лий мох; бло-

коподо́бный м. блокоподі́бний мох; бо-
ло́тный м. боло́тний мох; верхопло́дный м. 
верхньоплі́дний мох; ли́ственный м. листя-
ни́й мох; листосте́бельный м. листостеб-
лови́й мох; печёночный м. печі́нковий 
мох; торфяно́й м. торф'яни́й мох 

мо́ха мо́ха, -хи, д. и п. мо́сі 
мохови́дный мохоподі́бний; м-ная тек-

сту́ра мохоподі́бна тексту́ра 
мохови́к мохови́к, -ка́ 
мохово́й мохови́й; м-ва́я структу́ра мо-

хова́ структу́ра; м-ва́я я́шма мохова́ 
я́шма; м-во́е боло́то мохове́ боло́то; 
м. ага́т мохови́й ага́т; м. ка́мень мохови́й 
ка́мінь; м. опа́л мохови́й опа́л; м. торф 
мохови́й торф 

мо́хово-лиша́йниковый мо́хово-лиша́й-
никовий; м.-л-вая ту́ндра мо́хово-лиша́й-
никова ту́ндра 

мохообра́зные сущ., мн. мохоподі́бні,  
-них 

мохообра́зный мохоподі́бний; м-ное ра-
сте́ние мохоподі́бна росли́на 

мочажи́на мочажи́на, -ни 
мочажи́нный моча́рний; сфа́гновый м. 

торф сфа́гновий моча́рний торф 
мошеллансберги́т мошелансбергі́т, -ту 
мо́щность поту́жність, -ності, т. -ністю, 

товщина́, -ни́; ви́димая м. ви́дима по-
ту́жність (товщина́); действи́тельная м. 
спра́вжня (ді́йсна) поту́жність (товщина́); 
и́стинная м. і́стинна (спра́вжня) по-
ту́жність (товщина́); м. исто́чника излу-
че́ния поту́жність джерела́ випро-
мі́нювання; м. леднико́вой ша́пки по-
ту́жність (товщина́) льдовико́вої ша́пки; 
м. пласта́ поту́жність (товщина́) пласта́ 
(ша́ру); м. поглощённой до́зы излуче́ния 
поту́жність погли́неної (погли́нутої) до́зи 
випромі́нювання; м. у́гольного пласта́ 
поту́жність (товщина́) ву́гі́льного пласта́ 
(ша́ру); о́бщая м. зага́льна поту́жність 

(товщина́); относи́тельная м. відно́сна 
поту́жність; постоя́нная м. пості́йна по-
ту́жність (товщина́); произво́дственная м. 
виробни́ча поту́жність; промы́шленная м. 
промисло́ва поту́жність; рабо́чая м. 
у́гольного пласта́ робо́ча поту́жність 
ву́гі́льного пласта́ (ву́гі́льного ша́ру);  
сумма́рная м. сума́рна поту́жність; 
уде́льная м. пито́ма поту́жність; эффек-
ти́вная м. ефекти́вна поту́жність (товщина́) 

мо́щный поту́жний; м-ная жи́ла по-
ту́жна жи́ла; м-ная тре́щина поту́жна 
трі́щина; м-ное напластова́ние поту́жне 
напластува́ння (нашарува́ння); м. надви́г 
поту́жний на́сув; м. пласт поту́жний пласт 
(поту́жний шар); м. слой поту́жний шар  

мра́мор ма́рмур, -ру; бе́лый м. бі́лий 
ма́рмур; брекчи́рованный м. брекчі-
йо́ваний ма́рмур; бруси́товый м. бру-
си́товий ма́рмур; ги́бкий м. гнучки́й 
ма́рмур; доломи́товый м. доломі́товий 
ма́рмур; конта́ктовый м. конта́ктовий 
ма́рмур; крупнозерни́стый м. крупнозер-
ни́стий ма́рмур; ландша́фтный м. ланд-
ша́фтний ма́рмур; о́гненный м. вогня́ни́й 
(вогни́стий) ма́рмур; о́никсовый м. 
о́ніксовий ма́рмур; раку́шечный м. чере-
па́шковий ма́рмур; руи́нный м. руї́нний 
ма́рмур; серпентинизи́рованный м. сер-
пентинізо́ваний ма́рмур; се́рый м. сі́рий 
ма́рмур; скульпту́рный м. скульпту́рний 
ма́рмур; форстери́товый м. форстери́товий 
ма́рмур; цветно́й м. кольоро́вий ма́рмур 

мрамориза́ция мармуриза́ція, -ції 
мраморизо́ванный мармуризо́ваний; 

м. известня́к мармуризо́ваний вапня́к 
мраморизова́ть[ся] мармуризува́ти[ся], 

-зу́ю, -зу́єш, -зу́є[ться] 
мра́морный мармуро́вий; м-ная доска́ 

мармуро́ва до́шка; м. о́никс мармуро́вий 
о́нікс 

мраморови́дный мармуроподі́бний; м-ная 
структу́ра мармуроподі́бна структу́ра 

мра́сский мра́ський; м-кая то́лща 
мра́ська то́вща 

мрози́т мрози́т, -ту 
муа́ровый муа́ровий; м-вая тексту́ра 

муа́рова тексту́ра 
муассани́т муасані́т, -ту 
мужско́й чолові́чий; м-ка́я ши́шка чо-

лові́ча ши́шка 
музе́й музе́й, -зе́ю, т. -зе́єм; геологиче-

ский м. геологі́чний музе́й 
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мука́ бо́рошно, -на, (реже) мука́, -ки́, д. и п. 
муці́; го́рная м. гірське́ бо́рошно (гірська́ 
мука́); доломи́товая м. доломі́тове бо́рош-
но (доломі́това мука́); известко́вая м. 
вапня́не бо́рошно (вапня́на мука́); инфу-
зо́рная м. інфузо́рне бо́рошно (інфузо́рна 
мука́); кремни́стая м. крем'яни́сте (кре-
мени́сте) бо́рошно (крем'яни́ста [креме-
ни́ста] мука́); леднико́вая м. льодовико́ве 
бо́рошно (льодовико́ва мука́); фосфо-
ри́тная м. фосфори́тне бо́рошно (фосфо-
ри́тна мука́) 

муки́т мукі́т, -ту 
мукрона́товый мукрона́товий; м-вые 

слои́ мукрона́тові шари́; м. мел мукро-
на́това кре́йда 

мула́тто мула́то (нескл.) 
мулапкаи́т мулапкаї́т, -ту 
муллани́т мулані́т, -ту 
муллио́нный муліо́нний 
мулли́т мулі́т, -ту 
му́льда му́льда, -ди; второстепе́нная м. 

другоря́дна му́льда; м. обруше́ния му́льда 
обва́лення; м. оседа́ния му́льда осіда́ння; 
м. сдвиже́ния му́льда зсува́ння (зсу́нення); 
м. синклина́ли му́льда синкліна́лі; м. с пус-
то́й поро́дой му́льда з пустопоро́жньою 
поро́дою; нало́женная м. накла́дена му́льда; 
сбро́совая (сбро́сная, сбросна́я) м. скидна́ 
му́льда; фи́рновая м. фі́рнова му́льда; 
Эльтиге́н-Орте́льская м. Ельтиге́н-
Орте́льська му́льда; языкови́дная 
(языкообра́зная) м. язикоподіб́на му́льда 

му́льдовый му́льдовий; м-вое крыло́ 
му́льдове крило́; м. ледни́к му́льдовий 
льодови́к 

мульдообра́зный мульдоподі́бний; м-ная 
слои́стость (слоева́тость) мульдоподі́бна 
шарува́тість  

мультивиникуля́рный мультивініку-
ля́рний 

мультикоста́тный мультикоста́тний 
мультикреациони́зм мультикреаціо-

ні́зм, -му 
мультиплекси́рование мультиплексу-

ва́ння 
мультипле́ксный мультипле́ксний; м-ная 

за́пись мультипле́ксний за́пис; м-ная фо́рма 
за́писи мультипле́ксна фо́рма за́пису; 
м. форма́т мультипле́ксний форма́т 

мультипликати́вный мультипліка-
ти́вний; м. орео́л мультиплікати́вний 

орео́л; м. показа́тель мультиплікати́вний 
показни́к 

мультиполя́рный мультиполя́рний;  
м-ная ра́ковина мультиполя́рна чере-
па́шка (му́шля, ско́йка) 

мультиспира́льный мільтиспіра́льний 
мультипосту́мный мультипосту́мний; 

м. гибриди́зм мультипосту́мний гібриди́зм 
мультифика́ция мультифіка́ція, -ції 
мультифици́ровать[ся] мультифіку-

ва́ти[ся], -ку́ю, -ку́єш, -ку́є[ться] 
му́льча му́льча, -чі, т. -чею 
мульчи́рованный мульчо́ваний; м-ная 

по́чва мульчо́ваний ґрунт 
мульяли́т мульялі́т, -ту 
муля́ж муля́ж, -жу́, т. -же́м 
мумаджири́т мумаджири́т, -ту 
мумиё муміє́ (нескл.) 
мумифика́ция муміфіка́ція, -ції 
му́мия му́мія, -мії 
мунионджи́т муніонджи́т, -ту 
мункруди́т мункруди́т, -ту 
мункфорси́т мункфорси́т, -ту 
мунтени́т мунтені́т, -ту 
мунцелу́льский мунцелу́льський; м-кая 

сви́та мунцелу́льська сві́та 
муравье́д мурахоїд́, -да 
муравьи́ный мураши́ний; м-ная кисло-

та́ мураши́на кислота́ 
мура́льный мура́льний; м-ная ли́ния 

мура́льна лі́нія; м-ная часть перегоро́дки 
мура́льна части́на перегоро́дки 

мурамби́т мурамбі́т, -ту 
мураски́т мураскі́т, -ту 
мура́фский мура́фський; м-кие слои́ 

мура́фські шари́  
муреи́т муреї́т, -ту 
мурзински́т мурзинські́т, -ту 
муриаци́т муріаци́т, -ту 
муриакальци́т муріакальци́т, -ту 
мурика́тный мурика́тний; м-ная скульп-

ту́ра мурика́тна скульпту́ра 
мури́т мури́т, -ту 
мурмани́т мурмані́т, -ту 
муронти́т муронти́т, -ту 
мурчисони́т мурчисоні́т, -ту 
мусковади́т мусковади́т, -ту 
мускови́т мускові́т, -ту; ба́риевый м. 

ба́рієвий мускові́т; ли́тиевый м. лі́тієвий 
мускові́т; магнезиа́льный м. магне-
зіа́льний мускові́т; мелкочешу́йчатый м. 
дрібнолуска́тий мускові́т; хро́мовый м. 
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хро́мовий мускові́т; хромсодержа́щий м. 
хромовмі́сний мускові́т 

мусковитиза́ция мусковітиза́ція, -ції 
му́скул му́скул, -ла; втя́гивающий м. 

утя́гувальний му́скул; за́дний сводя́щий м. 
за́дній звідни́й му́скул; ко́стные м-лы 
кісткові́ му́скули 

мускулату́ра мускулату́ра, -ри; сифо-
на́льная м. сифона́льна мускулату́ра 

мускули́стый мускуля́стий, муску-
ли́стий 

му́скульный му́скульний; м-ная 
впа́дина му́скульна запа́дина; м-ная пла-
сти́на му́скульна пласти́на; м-ная под-
ста́вка му́скульна підста́вка; м-ная 
тра́сса му́скульна тра́са; м-ное кольцо́ 
му́скульне кільце́; м-ное пятно́ му́скульна 
пля́ма; м. бугоро́к му́скульний го́рбик; 
м. отпеча́ток му́скульний відби́ток; 
м. рубе́ц му́скульний рубе́ць; м. след 
му́скульний слід; центра́льное м-ное пят-
но́ центра́льна му́скульна пля́ма 

му́скусный му́скусний; м. бык 
му́скусний бик 

мусси́т муси́т, -ту 
муссо́н мусо́н, -ну 
мустеро́ид мустеро́їд, -да 
мустье́ мустьє́ (нескл.) 
мустье́рский мустьє́рський; м-кая 

культу́ра мустьє́рська культу́ра; м-кая 
эпо́ха мустьє́рська епо́ха 

мутаби́льный мутабі́льний 
мутаге́нный мутаге́нний; м. фа́ктор му-

таге́нний фа́ктор (чи́нник) 
мутациони́зм мутаціоні́зм, -му 
мутацио́нный мутаці́йний; м-ная 

слои́стость (слоева́тость) мутаці́йна ша-
рува́тість  

мута́ция мута́ція, -ції; дефри́зовские  
м-ции дефри́зівські мута́ції; м-ции 
Ваа́гена мута́ції Ваа́гена 

му́тный каламу́тний; м. плагиокла́з ка-
ламу́тний плагіокла́з; м. пото́к кала-
му́тний поті́к; м. турбиди́тный пото́к 
каламу́тниий турбіді́тний поті́к 

муто́вка кільце́, -ця́, т. -це́м 
муто́вчатый кільча́стий; м-тая листва́ 

кільча́сте ли́стя; м-тые сифоне́и (сифо́-
новые, сифо́нниковые) кільча́сті сифоне́ї 
(сифо́нові, сифо́нникові) 

мутуали́зм мутуалі́зм, -му 

муть каламу́ть, -ті, т. -ттю; леднико́вая м. 
льодовико́ва каламу́ть 

му́фта му́фта, -ти 
мухини́т мухіні́т, -ту 
мучни́стый борошни́стий; м. кальци́т 

борошни́стий кальци́т; м. кварц борош-
ни́стий кварц; м. кремнезём борошни́стий 
кремнезе́м; м. цеоли́т борошни́стий цеолі́т 

мушельага́т мушельага́т, -ту 
мушкетови́т мушкетові́т, -ту 
мце́нский мце́нський; м-кие слои́ 

мце́нські шари́  
мша́нка 1. мохова́тка, -ки, д. и п. -тці,  

р. мн. -ток; губоро́тая м. губоро́та мохо-
ва́тка; круглоро́тая м. круглоро́та мохо-
ва́тка; морска́я м. морська́ мохова́тка; 
се́тчатая м. сітча́ста (сітча́та) мохова́тка; 
скрыторо́тая м. прихованоро́та мохова́тка; 

2. мохова́нка, -ки, д. и п. -нці, р. мн. -нок 
мша́нковый мохова́тковий; м. извест-

ня́к мохова́тковий вапня́к; м. риф мохо-
ва́тковий риф 

мши́стость мохови́тість, -тості, т. -тістю 
мши́стый мохови́тий 
мы́ло ми́ло, -ла; го́рное м. гірське́ ми́ло; 

металли́ческое м. металіч́не ми́ло 
мылови́дный милоподі́бний; м-ная тек-

сту́ра милоподі́бна тексту́ра 
мылона́фт милона́фт, -ту 
мы́льный ми́льний; м. ка́мень ми́льний 

ка́мінь 
мыс мис, -су; остроконе́чный м. шпи-

ля́стий (шпича́стий, го́стрий, гострокін-
це́вий) мис; скали́стый м. скеля́стий мис; 
структу́рный м. структу́рний мис 

мы́шца м'яз, -за; дельтови́дная плече-
ва́я м. дельтоподі́бний плечови́й м'яз; 
жева́тельная м. жува́льний м'яз; за-
крыва́ющая м. зату́льний м'яз; отво-
дя́щая м. відвідни́й м'яз; открыва́ющая м. 
відкрива́льний м'яз; трёхгла́вая м. триго-
ло́вий м'яз 

мышь ми́ша, -ші, т. -шею; лету́чая м. 
кажа́н, -на́ (летю́ча ми́ша); песча́ная м. 
піща́на ми́ша; плотоя́дная лету́чая м. 
м'ясої́дний кажа́н 

мышья́к арсе́н, -ну; бе́лый м. бі́лий ар-
се́н; жёлтый м. жо́втий арсе́н; кра́сный м. 
черво́ний арсе́н; саморо́дный м. само-
ро́дний арсе́н; селе́нистый м. селе́нистий 
арсе́н; серни́стый м. сірчи́стий арсе́н; 
сурьмяни́стый м. сурм'яни́стий арсе́н 
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мышьяко́вистый арсенува́тий; во́дный 
м. цинк во́дний арсенува́тий цинк; м-тая 
медь арсенува́та мідь; м-тая пла́тина 
арсенува́та пла́тина; м-тая соль арсену-
ва́та сіль; м-тые цветы́ арсенува́ті кві́ти 
(квітки́); м. ко́бальт арсенува́тий ко́бальт 

мышьяковоки́слый арсеновоки́слий;  
м-лая соль арсеновоки́сла сіль 

мышьяко́во-ни́келевый арсе́ново-ні́ке-
левий; м.-н. колчеда́н арсе́ново-ні́келевий 
колчеда́н 

мышьяко́вый арсе́новий; блёклая  
м-вая руда́ бля́кла арсе́нова руда́; жёлтая 
м-вая обма́нка жо́вта арсе́нова обма́нка; 
м-вая сере́бряная обма́нка арсе́нова 
срі́бна обма́нка; м-вая сурьма́ арсе́нова 
сурма́; м-вое желе́зо арсе́нове залі́зо; 
м. колчеда́н арсе́новий колчеда́н 

мьюти́нч м'юти́нч, -чу, т. -чем 
мэдоки́т медокі́т, -ту 
мэкинени́т мекінені́т, -ту 
мэ́лис ме́ліс, -су 
мэнджа́к менджа́к, -ку 
мэо́тис мео́тіс, -су 
мэоти́ческий меоти́чний; м. век мео-

ти́чний вік; м. я́рус меоти́чний я́рус 
мюзени́т мюзені́т, -ту 
мюллери́н мюлери́н, -ну 
мюллери́т мюлери́т, -ту 
мю-мезо́н мю-мезо́н, -на 
мюо́н мюо́н, -на 

мюо́нный мюо́нний; м-ная томогра́фия 
мюо́нна томогра́фія; м. ме́тод мюо́нний 
ме́тод 

мюри́т мюри́т, -ту 
мя́гкий м'яки́й; м-кая вода́ м'яка́ вода́;  

м-кая ма́рганцевая руда́ м'яка́ ма́рганце́ва 
(манга́нова) руда́; м-кая оболо́чка м'яка́ 
оболо́нка; м-кая перегоро́дка м'яка́ перего-
ро́дка; м-кая поро́да м'яка́ поро́да; м-кая 
по́чва м'яки́й ґрунт; м-кая чёрная угли́стая 
гли́на м'яка́ чо́рна вугли́ста гли́на; м-кие 
климати́ческие усло́вия м'які́ клімати́чні 
умо́ви; м. асфа́льт м'яки́й асфа́льт; м. би́тум 
м'яки́й бі́тум; м. грун т м'яки́й ґрунт; м. ка-
оли́н м'яки́й каолі́н; м. кли́мат м'яки́й 
клі́мат; м. кора́лл м'яки́й кора́л; м. лимони́т 
м'яки́й лімоні́т; м. песо́к м'яки́й пісо́к; 
м. свинец м'яки́й свине́ць; м. у́голь м'яке́ 
ву́гі́лля; м-кое га́мма-излуче́ние м'яке́ 
га́мма-випромі́нювання; м-кое желе́зо м'яке́ 
залі́зо 

мягкоко́жий м'якошкір́ий; м-жая чере-
па́ха м'якошкір́а черепа́ха 

мягконо́гие сущ., мн. м'яконо́гі, -гих 
мягкопёрый м'якопе́рий 
мягкоте́лые сущ., мн. м'якоті́лі, -лих 
мягкоте́лый м'якоті́лий; м-лое жи-

во́тное м'якоті́ла твари́на 
мяси́стый м'яси́стий; м. кора́лл м'яси́с-

тий кора́л 

 
 

Н 
 
набе́г набі́г, -гу 
наби́вка наби́вка, -ки, д. и п. -вці, р. мн.  

-вок, набива́ння 
наблюда́емый спостере́жуваний; н-мое 

движе́ние спостере́жуваний рух; н. стра-
тиграфи́ческий переры́в спостере́жувана 
стратиграфі́чна пере́рва 

наблюда́тель спостеріга́ч, -ча́, т. -че́м 
наблюда́тельный (пункт, скважина, 

шурф) спостере́жний; н-ная сква́жина 
спостере́жна свердлови́на; н. коло́дец 
спостере́жний коло́дязь; н. шурф спосте-
ре́жний шурф 

наблюде́ние спостере́ження; актуопале-
онтологи́ческое н. актуопалеонтологі́чне 

спостере́ження; аэровизуа́льное н. аерові-
зуа́льне спостере́ження; визуа́льное н. 
візуа́льне спостере́ження; геологи́ческое н. 
геологі́чне спостере́ження; геофизи́ческое н. 
геофізи́чне спостере́ження; гравита-
цио́нное н. гравітаці́йне спостере́ження; 
макроскопи́ческое н. макроскопі́чне спо-
стере́ження; нату́рное н. нату́рне спосте-
ре́ження; параметри́ческое н. парамет-
ри́чне спостере́ження; равноме́рное н. 
рівномі́рне спостере́ження; экспеди-
цио́нное н. експедиці́йне спостере́ження 

наблюдённый спостере́жений 
набо́р набі́р, -бо́ру 
набо́ртный набо́ртний; н. гравиме́тр 

набо́ртний гравіме́тр 
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набро́ска на́кид, -ду; ка́менная н. кам'я-
ни́й на́кид 

набуха́ние набуха́ння; н. глины набу-
ха́ння гли́ни; н. гру́нта набуха́ння ґру́нту 

набуха́ть набуха́ти, -ха́є, набряка́ти, -ка́є 
набуха́ющий набуха́ючий, набря-

ка́ючий; н-щая гли́на набуха́юча гли́на; 
н-щая решётка набуха́ючі ґра́ти; н. ми-
нера́л набуха́ючий мінера́л 

на́быль на́биль, -лі, т. -ллю; ре́зкая н. 
різка́ на́биль 

нава́лочный 1. (относящийся к навалу, 
навалке) накидни́й, нава́лочний; 

2. (служащий для наваливания) нава́лю-
вальний; н-ная маши́на нава́лювальна 
маши́на 

навахои́т навахої́т, -ту 
навева́ние навіва́ння 
наведённый наве́дений; н-ная акти́в-

ность наве́дена акти́вність; н-ная 
по́ристость наве́дена по́ристість; н-ная 
радиоакти́вность наве́дена радіоакти́вність; 
н. магнети́зм наве́дений магнети́зм 

наве́с наві́с, -су; ледяно́й н. льодяни́й 
(крижани́й) наві́с; н. выдува́ния наві́с 
видува́ння (видима́ння); скали́стый н. 
скеля́стий наві́с; соляно́й н. соляни́й наві́с 

наве́ска (действие) наві́шення, (неоконч. д. 
– ещё) наві́шування 

навесно́й навісни́й; н-на́я тексту́ра на-
вісна́ тексту́ра 

наве́тренный наві́тряний; н-ная сторо-
на́ наві́тряний бік 

наве́янный (об отложениях и т. п.) на-
ві́яний; н-ные оса́дки наві́яні оса́дки;  
н-ные отложе́ния наві́яні ві́дклади; 
н. ледни́к наві́яний льодови́к 

навива́ние навива́ння, накру́чування; 
квинквелокули́новое н. квінквелоку-
лі́нове накру́чування; плектогиро́идное н. 
плектогіро́їдне навива́ння (накру́чування); 
сигмоили́новое н. сигмоілін́ове нави-
ва́ння (накру́чування); трилокули́новое н. 
трилокулі́нове накру́чування 

навигацио́нный навігаці́йний; н-ная 
ка́рта навігаці́йна ка́рта (ма́па) 

навига́ция навіга́ція, -ції 
нависа́ние нависа́ння 
нависа́ть нависа́ти, -са́є 
нависа́ющий нави́слий, зви́слий; н-щая 

маку́шка нави́слий (зви́слий) верх (на-
ви́сла [зви́сла] верхі́вка) 

нави́сший нави́слий, зви́слий; н-шая 
глы́ба нави́сла (зви́сла) бри́ла (гли́ба);  
н-шая поро́да нави́сла (зви́сла) поро́да; 
н. склон нави́слий (зви́слий) схил 

нави́т наві́т, -ту 
нави́товый наві́товий; н-вая микро-

структу́ра наві́това мікрострукту́ра 
наводне́ние по́вінь, -вені, т. -вінню, 

по́відь, -воді, т. -віддю 
наводня́ть[ся] зато́плювати[ся], -люю,  

-люєш, -лює[ться], наводня́ти[ся], -ня́ю,  
-ня́єш, -ня́є[ться], наво́днювати[ся], -нюю,  
-нюєш, -нює[ться] 

наволо́ченный наволо́чений, натя́гне-
ний, натя́гнутий; н. надви́г наволо́чений 
(натя́гнений, натя́гнутий) на́сув 

нага́р нага́р, -ру 
нагатели́т нагателі́т, -ту 
нагельфлю́ нагельфлю́ (нескл.) 
нагельшмидти́т нагельшмідти́т, -ту 
нагиаги́т нагіагі́т, -ту 
нагнета́ние (воды, воздуха) нагніта́ння 
нагнета́тель нагніта́ч, -ча́, т. -че́м; 

центробе́жный н. відцентро́вий нагніта́ч 
нагнета́тельный нагніта́льний; н-ная 

сква́жина нагніта́льна свердлови́на; 
н. вентиля́тор нагніта́льний вентиля́тор 

наго́льченский наго́льченський; н-кая 
сви́та наго́льченська сві́та 

наго́н нагі́н, -го́ну; н. воды́ нагі́н води́; 
штормово́й н. штормови́й нагі́н 

нагоня́ющий наганя́ючий, наго́нюваль-
ний; н. годо́граф наганя́ючий (наго́ню-
вальний) годо́граф 

наго́рный нагі́рний; н-ная доли́на на-
гі́рна доли́на; н-ная терра́са нагі́рна те-
ра́са; н-ное плато́ нагі́рне плато́; н. бе́рег 
нагі́рний бе́рег; н. карье́р нагі́рний кар'є́р; 
н. торф нагі́рний торф 

наго́рье нагі́р'я; моноантиклина́льное н. 
моноантикліна́льне нагі́р'я 

нагоря́нский нагоря́нський; н-кая 
сви́та нагоря́нська сві́та; н-кая опо́ка 
нагоря́нська опо́ка 

нагрева́тельный нагріва́льний; н. сто́лик 
нагріва́льний сто́лик 

нагроможда́ть[ся] нагрома́джувати[ся], 
-джую, -джуєш, -джує[ться] 

нагроможде́ние нагрома́дження; н. вул-
кани́ческих проду́ктов нагрома́дження 
вулкані́чних проду́ктів; н. льда нагро-
ма́дження льо́ду 



наг над 

435 

нагру́зка наванта́ження; акти́вная н. 
акти́вне наванта́ження; безопа́сная н. без-
пе́чне наванта́ження; вертика́льная н. 
вертика́льне наванта́ження; ветрова́я н. 
вітрове́ наванта́ження; гармони́ческая н. 
гармоні́йне наванта́ження; динами́ческая н. 
динамі́чне наванта́ження; допуска́емая н. 
допусти́ме наванта́ження; ёмкостная н. 
є́мнісне (є́мкісне) наванта́ження; изги-
ба́ющая н. згина́льне наванта́ження; ис-
пыта́тельная н. випро́бне (випро́буваль-
не) наванта́ження; ко́свенная н. непряме́ 
наванта́ження; крити́ческая н. крити́чне 
наванта́ження; н. пото́ка наванта́ження 
пото́ку; н. уплотне́ния наванта́ження 
ущі́льнення; номина́льная н. номіна́льне 
наванта́ження; осева́я н. осьове́ наван-
та́ження; по́лная н. по́вне наванта́ження; 
преде́льная н. грани́чне наванта́ження; 
преры́вистая н. перери́висте наван-
та́ження; про́бная н. про́бне наван-
та́ження; пульси́рующая н. пульсу́юче 
наванта́ження; разруша́ющая н. руйнівне́ 
наванта́ження; разрыва́ющая н. розривне́ 
наванта́ження; распределённая н. розпо-
ді́лене наванта́ження; растя́гивающая н. 
розтя́гувальне наванта́ження; седимента-
цио́нная н. седиментаці́йне наван-
та́ження; сосредото́ченная н. зосере́джене 
наванта́ження; стати́ческая н. стати́чне 
наванта́ження; уда́рная н. уда́рне наван-
та́ження; циркуляцио́нная н. циркуля-
ці́йне наванта́ження 

нагуе́вичский нагує́вицький; н-кие 
слои́ нагує́вицькі шари́  

надакчагы́льский надакчаги́льський;  
н-кие конгломера́ты надакчаги́льські 
конгломера́ти 

надби́ловский надбі́ловський; н-кие 
слои́ надбі́ловські шари́  

надбря́нцевский надбря́нцевський; н-кая 
па́чка надбря́нцевська па́чка 

надви́г на́сув, -ву; альпиноти́пный н. 
альпіноти́пний на́сув; антиклина́льный н. 
антикліна́льний на́сув; глуби́нный н. гли-
би́нний на́сув; глы́бовый н. бри́ловий 
(гли́бовий) на́сув; косо́й н. ко́сий (скісни́й, 
навскі́сний) на́сув; краево́й н. крайови́й 
на́сув; кру́пный н. вели́кий на́сув; круто́й н. 
крути́й (стрімки́й, стрімча́стий) на́сув; 
ме́лкий н. дрібни́й на́сув; мо́щный н. 
поту́жний на́сув; наволо́ченный н. наво-

ло́чений (натя́гнений, натя́гнутий) на́сув; 
нало́женный н. накла́дений на́сув; н. по-
кро́ва на́сув по́криву; н. разло́ма на́сув 
розло́му; н. разры́ва на́сув розри́ву; 
н. растяже́ния на́сув розтя́гнення; 
н. сжа́тия на́сув стиска́ння; н. ска́лывания 
на́сув ско́лювання; н. скла́дки на́сув 
скла́дки; н. сры́ва на́сув зри́ву; на-
ча́льный н. початко́вий на́сув; несог-
ла́сный н. незгі́дний на́сув; ныря́ющий н. 
порина́льний (пірна́льний, порина́ючий, 
пірна́ючий) на́сув; обра́тный н. зворо́тний 
на́сув; паралле́льный н. парале́льний 
на́сув; пластово́й н. пластови́й (шарови́й) 
на́сув; пове́рхностный н. поверхне́вий 
на́сув; поло́гий н. поло́гий (спа́дистий) 
на́сув; попере́чный н. попере́чний на́сув; 
послеэрозио́нный н. післяерозі́йний 
на́сув; продо́льный н. поздо́вжній (по-
до́вжній) на́сув; секу́щий н. січни́й на́сув; 
скла́дчатый н. складча́стий на́сув; со-
гла́сный н. згі́дний на́сув; фронта́льный н. 
фронта́льний на́сув; чешу́йчатый н. лус-
ка́тий на́сув; эрозио́нный (эрози́йный) н. 
ерозі́йний на́сув 

надвига́ние насува́ння; н. краево́й воды́ 
насува́ння крайово́ї води́ 

надви́говый насувни́й; н-вая гора́ насув-
на́ гора́; н-вая скла́дка насувна́ скла́дка; 
н-вая структу́ра насувна́ структу́ра;  
н-вая текто́ника насувна́ текто́ніка; н-вая 
чешуя́ насувна́ луска́; н. покро́в насувни́й 
по́крив; н. пропла́сток насувни́й про-
пла́сток (про́шарок) 

надвигообразова́ние насувоутво́рення, 
(неоконч. д. – ещё) насувоутво́рювання, 
насувотво́рення 

надви́д надви́д, -ду 
надви́нутый насу́нутий, насу́нений;  

н-тая ма́сса насу́нута ма́са; н-тая по-
ве́рхность насу́нута пове́рхня; н. блок 
насу́нутий (насу́нений) блок; н. покро́в 
насу́нутий по́крив; н. слой насу́нутий шар  

надво́дный надво́дний; н-ная о́тмель 
надво́дна обмі́лина; н-ная расти́тельность 
надво́дна росли́нність; н. борт надво́дний 
борт 

надголове́цкий надголове́цький; н-кая 
сви́та надголове́цька сві́та 

надгоризо́нт надгоризо́нт, -ту; ка́невский н. 
ка́нівський надгоризо́нт; ки́евский н. 
ки́ївський надгоризо́нт 
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надгру́ппа надгру́па, -пи 
надгу́бковый надгу́бковий; н-вые слои́ 

надгу́бкові шари́  
надднестря́нский наддністря́нський;  

н-кие слои́ наддністря́нські шари́  
наджа́берный надзя́бровий; н-ная 

ка́мера надзя́брова ка́мера 
надзе́мный надзе́мний; н. о́рган 

надзе́мний о́рган 
надзо́на надзо́на, -ни 
надзо́р на́гляд; го́рный н. гірни́чий 

на́гляд; госуда́рственный го́рный н. 
держа́вний гірни́чий на́гляд 

надкислота́ надкислота́, -ти́ 
надкла́сс надкла́с, -су 
надклю́вье наддзьо́б'я 
надламина́ртовый надламіна́ртовий;  

н-вые слои́ надламіна́ртові шари́  
надледнико́вый надльодовико́вий; н-вые 

нано́сы надльодовико́ві нано́си; н. пото́к 
надльодовико́вий поті́к 

надло́м надло́м, -му 
надлугово́й надлу́ковий, надлугови́й;  

н-ва́я терра́са надлу́кова (надлугова́) тера́са 
надмаку́шечный надверхі́вковий, над-

верше́чковий; н. фора́мен надверхі́вковий 
(надверше́чковий) фора́мен 

надмартья́новский надмартья́нівський; 
н-кая сви́та надмартья́нівська сві́та 

надмерзло́тный надмерзло́тний; н-ная 
вода́ надмерзло́тна вода́ 

надори́т надори́т, -ту 
надпасечня́нский надпасечня́нський;  

н-кие слои́ надпасечня́нські шари́  
надпо́йменный, надзапла́вный надза-

пла́винний, надзапла́вний; н-ная терра́са 
надзапла́винна (надзапла́вна) тера́са 

надпоро́дный надпоро́дний; н. у́ровень 
надпоро́дний рі́вень 

надпоро́жский надпоро́зький; н-кая 
сви́та надпоро́зька сві́та 

надразло́мный надрозло́мний; н-ная 
синекли́за надрозло́мна синеклі́за 

надрезно́й надрізни́й; н-на́я доли́на 
надрізна́ доли́на; н. лист надрізни́й лист 

надру́дный надру́дний; н. горизо́нт над-
ру́дний горизо́нт; н. орео́л надру́дний орео́л 

надсарма́тский надсарма́тський; н-кие 
конгломера́ты надсарма́тські конгломера́ти 

надсеме́йство надроди́на, -ни 
надсерноки́слый надсірчаноки́слий 

надсе́рный надсірча́ний; н-ная кислота́ 
надсірча́на кислота́ 

надсолево́й надсольови́й; н-вы́е во́ды 
надсольові́ во́ди 

надструкту́ра надструкту́ра, -ри 
надтеплово́й надтеплови́й 
наду́в наду́в, -ву 
надформа́ция надформа́ція, -ції 
надхро́мовый надхро́мовий; н-вая кис-

лота́ надхро́мова кислота́ 
надчима́евский надчима́ївський; н-кие 

слои́ надчима́ївські шари́  
надша́хтный надша́хтний; н-ные 

зда́ния надша́хтні буді́влі 
надъя́мненский над'я́мненський; н-кие 

слои́ над'я́мненські шари́  
надъя́рус над'я́рус, -су; кастеля́нский н. 

кастеля́нський над'я́рус; цезоли́йский н. 
цезолі́йський над'я́рус 

нажимно́й натискни́й; н. коло́дец нати-
скни́й коло́дязь 

назва́ние на́зва, -ви; вали́дное н. валі́дна 
на́зва; видово́е н. видова́ на́зва; заме-
ща́ющее н. замі́нна на́зва; невали́дное н. 
невалі́дна на́зва; родово́е н. родова́ на́зва; 
собира́тельное н. збі́рна на́зва; стратиг-
рафи́ческое н. стратиграфі́чна на́зва 

назе́мный назе́мний; н-ная аккуму-
ля́ция назе́мна акумуля́ція; н-ная жизнь 
назе́мне життя́; н-ная магни́тная съёмка 
назе́мне магні́тне зніма́ння (назе́мна маг-
ні́тна зйо́мка); н-ная окамене́лость 
назе́мна скам'яні́лість (закам'яні́лість);  
н-ная фа́ция назе́мна фа́ція; н-ная фото-
грамме́трия назе́мна фотограмме́трія;  
н-ная черепа́ха назе́мна черепа́ха; н-ное 
живо́тное назе́мна твари́на; н-ное извер-
же́ние назе́мне ви́верження; н-ное рас-
те́ние назе́мна росли́на; н-ные проце́ссы 
назе́мні проце́си; н-ные хи́щники назе́мні 
хижаки́; н. лени́вец назе́мний ліни́вець; 
н. торф назе́мний торф 

назини́т назині́т, -ту 
назони́т назоні́т, -ту 
наи́лок наму́л, -лу 
накалифи́т накаліфі́т, -ту 
накасеи́т накасеї́т, -ту 
нака́т нака́т, -ту; н. волн нака́т хвиль; 

ра́ковинный н. черепа́шковий нака́т 
нака́чка нака́чування 
на́кипь на́кип, -пу; жемчу́жная н. пер-

ло́вий (перли́стий, перли́нний) на́кип; 
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известко́вая н. вапни́стий на́кип; крем-
нёвая н. кремін́ний (крем'яни́й) на́кип; 
ме́дная н. мі́дний на́кип; перламу́тровая н. 
перламу́тровий на́кип; фумаро́ловая  
(фумаро́льная) н. фумаро́льний на́кип 

накли́т наклі́т, -ту 
накло́н на́хил, -лу; куполови́дный (ку-

полообра́зный) н. банеподі́бний (куполо-
поді́бний) на́хил; моноклина́льный н. 
монокліна́льний на́хил; н. в гра́дусах 
на́хил  у гра́дусах; н. вперёд на́хил напе-
ре́д; н. оси́ враще́ния на́хил  о́сі обер-
та́ння; н. разры́ва на́хил розри́ву; н. пере-
горо́дки на́хил  перегоро́дки; н. пласта́ 
на́хил  пласта́ (ша́ру); н. пло́скости сбро́са 
на́хил площини́ ски́ду; небольшо́й н. не-
вели́кий на́хил; попере́чный н. попе-
ре́чний на́хил; сла́бый н. слабки́й на́хил; 
сре́дний н. сере́дній на́хил 

наклоне́ние нахи́лення; магни́тное н. 
магні́тне нахи́лення; н. озёрного ло́жа 
нахи́лення озе́рного ло́жа; н. пласто́в на-
хи́лення пласті́в (шарі́в) 

наклонённый нахи́лений; н-ная флек-
су́ра нахи́лена  флексу́ра; н. сброс на-
хи́лений скид 

наклоногра́мма нахилогра́ма, -ми 
наклономе́р нахиломі́р, -ра 
накло́нный похи́лий, (косой) скісни́й;  

н-ная антиклина́ль похи́ла антикліна́ль; 
н-ная ба́зисная ли́ния скісна́ ба́зисна 
лі́нія; н-ная буссо́ль похи́ла бусо́ль; н-ная 
высота́ похи́ла висота́; н-ная глы́ба по-
хи́ла бри́ла (гли́ба); н-ная грань похи́ла 
грань; н-ная равни́на похи́ла рівни́на;  
н-ная скла́дка похи́ла скла́дка; н-ная 
слои́стость (слоева́тость) похи́ла шару-
ва́тість; н-ная тре́щина скісна́ тріщ́ина;  
н-ная ширина́ взбро́са похи́ла ширина́ 
підки́ду; н-ные слои́ похи́лі шари́; н-ная 
жи́ла похи́ла жи́ла; н-ная за́лежь скісни́й 
по́клад; н-ная сква́жина похи́ла свердло-
ви́на; н-ное освеще́ние скісне́ осві́тлення; 
н-ное паде́ние похи́ле паді́ння; н. вруб 
скісни́й вруб; н. изги́б похи́лий ви́гин 
(згин); н. (косо́й) горст похи́лий горст; 
н. конта́кт скісни́й конта́кт; н. пласт по-
хи́лий пласт (шар); н. сброс похи́лий скид; 
н. шпур похи́лий шпур 

накова́льня кова́дло, -ла, р. мн. -ва́дел 
наконе́чник наконе́чник, -ка; ка́менный н. 

кам'яни́й (камі́нний) наконе́чник; костя-

но́й н. кістяни́й наконе́чник; н. стрелы́ 
наконе́чник стріли́; по́люсный н. 
по́люсний наконе́чник 

накопле́ние 1. (действие) нагрома́дження, 
накопи́чення, (неоконч. д. – ещё) нагро-
ма́джування, накопи́чування; вулкани́че-
ское н. вулкані́чне нагрома́дження; компен-
си́рующее н. компенсаці́йне (компенсу-
ва́льне) нагрома́дження (накопи́чення); ко-
ни́ческое н. коні́чне нагрома́дження (нако-
пи́чення); н. давле́ния нагрома́дження (на-
копи́чення) ти́ску; о́ползневое н. зсувне́ 
нагрома́дження (накопи́чення); орга-
ни́ческое н. органі́чне нагрома́дження (на-
копи́чення); 

2. (то, что накоплено) нагрома́дження; 
берегово́е н. берегове́ нагрома́дження 

нако́пленный нагрома́джений, накопи́че-
ний; н-ная равни́на нагрома́джена рівни́на 

накопля́ть[ся] нагрома́джувати[ся], -джую, 
-джуєш, -джує[ться], накопи́чувати, -чую, 
-чуєш, -чує[ться] 

накри́т накри́т, -ту 
наку́рий наку́рій, -рію 
нала́дка нала́годження, нала́дка, -ки, д. и п. 

-дці, р. мн. -док 
налега́ние наляга́ння; согла́сное н.  

пласто́в згі́дне наляга́ння пласті́в (шарі́в); 
трансгресси́вное н. трансгреси́вне наля-
га́ння 

налега́ющий нале́глий, наляга́ючий;  
н-щая поро́да нале́гла (наляга́юча) по-
ро́да; н-щая то́лща поро́д нале́гла (наля-
га́юча) то́вща порі́д; н. пласт нале́глий 
(наляга́ючий) пласт (нале́глий [наля-
га́ючий] шар) 

на́ледь полі́й, -ло́ю, (намёрзший лёд) на-
ме́рзлий лід, наме́рзла кри́га; вися́чая н. 
вися́чий полі́й (вися́чий наме́рзлий лід, 
вися́ча наме́рзла кри́га) 

налёт налі́т, -льо́ту; н. расти́тельного 
происхожде́ния налі́т росли́нного по-
хо́дження; пусты́нный н. пусте́льний 
налі́т; си́зый н. си́зий налі́т 

наливно́й наливни́й; н. торф наливни́й 
торф; н-ны́е грунты́ наливні́ ґрунти́ 

нали́чник (накладная планка) нали́чник, -ка 
наложе́ние накла́дення, (неоконч. д. – 

ещё) наклада́ння; н. проб накла́дення (на-
клада́ння) проб 

нало́женный накла́дений; н-ная впа́дина 
накла́дена запа́дина; н-ная доли́на  
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накла́дена доли́на; н-ная му́льда на-
кла́дена му́льда; н-ная кора́ выве́тривания 
накла́дена кора́ виві́трювання (зві́трювання); 
н-ная река́ накла́дена рі́чка (ріка́); н-ная 
синекли́за накла́дена синеклі́за; н-ная 
скла́дка накла́дена скла́дка; н-ная терра́са 
накла́дена тера́са; н. надви́г накла́дений 
на́сув; н. орео́л накла́дений орео́л; н. пото́к 
накла́дений поті́к; н. проги́б накла́дений 
проги́н 

нальчики́н нальчикі́н, -ну 
намагни́ченность намагні́ченість, -ності, 

т. -ністю 
намагни́чивание намагні́чення, (неоконч. д. 

– ещё) намагні́чування; вну́треннее н. 
вну́трішнє намагні́чення; индуци́рованное н. 
індуко́ване намагні́чення; обра́тное н. зво-
ро́тне намагні́чення; объёмное н. об'є́мне 
намагні́чення; оста́точное н. за́лишко́ве 
намагні́чення; пермане́нтное н. перма-
не́нтне намагні́чення; пове́рхностное н. 
поверхне́ве намагні́чення; продо́льное н. 
поздо́вжнє (подо́вжнє) намагні́чення; элек-
три́ческое н. електри́чне намагні́чення 

намагни́чивать[ся] намагні́чувати[ся],  
-чую, -чуєш, -чує[ться] 

намагни́чивающий намагні́чувальний 
намаквали́т намаквалі́т, -ту 
намаквили́т намаквілі́т, -ту 
намбули́т намбулі́т, -ту 
намо́тка намо́тка, -ки, д. и п. -тці, р. мн.  

-ток; бифиля́рная н. біфіля́рна намо́тка 
намы́в нами́в, -ву; безэстака́дный н.  

безестака́дний нами́в 
намывно́й намивни́й; н-на́я коса́ намив-

на́ коса́; н-на́я полоса́ намивна́ сму́га;  
н-на́я равни́на намивна́ рівни́на; н-на́я 
терра́са намивна́ тера́са; н-ны́е отло-
же́ния намивні́ ві́дклади 

намю́р намю́р, -ру 
намю́рский намю́рський; н. я́рус на-

мю́рський я́рус 
нангели́т нангелі́т, -ту 
нанесе́ние нане́сення; н. геологи́ческих 

да́нных нане́сення геологі́чних да́них 
нанесённый нане́сений; н. материа́л 

нане́сений матеріа́л 
нани́зм нані́зм, -му 
нанозоо́иды мн. нанозоо́їди, -дів 
нанозооэ́циум нанозоое́ціум, -му 
наноиндиви́д наноіндиві́д, -да 
нанокриста́лл нанокриста́л, -ла 

наномагнете́м наномагнете́м, -му 
наноминера́л наномінера́л, -лу 
наноминерало́гия наномінерало́гія, -гії 
наноми́р наносві́т, -ту 
нанопланкти́ческий нанопланкти́чний 
нанопланкто́н нанопланкто́н, -ну 
нанопланкто́нный нанопланкто́нний 
нанорелье́ф нанорельє́ф, -фу 
наносезо́н наносезо́н, -ну 
наносно́й наносни́й, (нанесённый – ещё) 

нане́сений, (ветром – ещё) наме́тений, 
наві́яний, (водой – ещё) намивни́й, на-
му́лений; н-на́я гли́на наносна́ (нане́сена, 
намивна́, наму́лена) гли́на; н-на́я земля́ 
наносна́ земля́; н-на́я поро́да наносна́ 
(нане́сена, наме́тена, наві́яна, намивна́, 
наму́лена) поро́да; нано́сная по́чва нанос-
ни́й ґрунт; н-на́я терра́са наносна́ тера́са; 
нано́сная части́ца наносна́ ча́стка (час-
ти́нка); н-но́е образова́ние наносне́ (на-
не́сене, наме́тене, наві́яне, намивне́, на-
му́лене) утво́рення; н. бе́рег наносни́й 
(нане́сений, намивни́й, наму́лений) бе́рег; 
н. гра́вий наносни́й (нане́сений, намив-
ни́й) гра́вій; н. грунт наносни́й (на-
ме́тений, наві́яний, намивни́й, наму́лений) 
ґрунт; н. покро́в наносни́й (нане́сений) 
по́крив; н. слой наносни́й шар; н-ны́е 
отложе́ния наносні́ (нане́сені) ві́дклади 

нано́сы мн. нано́си, -сів; аллювиа́льные н. 
алювіа́льні нано́си; береговы́е н. берегові ́
нано́си; га́лечные н. га́лькові (га́лечні) 
нано́си; гру́бые н. гру́бі нано́си; грунто-
вы́е н. ґрунтові́ нано́си; делювиа́льные н. 
делювіа́льні нано́си; до́нные н. до́нні на-
но́си; дре́вние н. да́вні (старода́вні) на-
но́си; изменённые н. змі́нені нано́си; 
кру́пные н. вели́кі (кру́пні) нано́си; лед-
нико́вые н. льодовико́ві нано́си; морски́е н. 
морські́ нано́си; надледнико́вые н. над-
льодовико́ві нано́си; н. выве́тривания 
нано́си виві́трювання (зві́трювання);  
неслои́стые н. нешарува́ті нано́си; несце-
менти́рованные н. незцементо́вані на-
но́си; неуплотнённые н. неущі́льнені на-
но́си; но́вые н. нові́ нано́си; оста́точные н. 
за́лишко́ві нано́си; отложи́вшиеся н. від-
кла́дені нано́си; песча́ные н. піща́ні на-
но́си; пото́ковые н. пото́кові нано́си; 
прибре́жно-морски́е н. узбере́жно-
морські́ (прибере́жно-морські́) нано́си; 
речны́е н. річкові́ нано́си; слои́стые н. 
шарува́ті нано́си 
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нанофосси́лии мн. нанофоси́лії, -лій; 
известко́вые н. вапни́сті нанофоси́лії 

наночасти́ца наночасти́нка, -ки, д. и п. -нці, 
р. мн. -нок, наноча́стка, -ки, мн. -тки́, -то́к 

нантоки́т нантокі́т, -ту 
наньлинги́т наньлінгі́т, -ту 
наоти́ческий наоти́чний; н-кая се́пта 

наоти́чна се́пта 
напали́т напалі́т, -ту 
напёрсткови́дный наперсткоподі́бний; 

н-ная про́бка наперсткоподі́бна про́бка 
наперсткообра́зный наперсткоподі́бний; 

н-ная за́лежь наперсткоподі́бний по́клад 
напластова́вшийся напласто́ваний, на-

шаро́ваний; н-шаяся поро́да напласто́вана 
(нашаро́вана) поро́да 

напластова́ние напластува́ння, нашару-
ва́ння; диагона́льное н. діагона́льне на-
пластува́ння (нашарува́ння); до́нное н. 
до́нне напластува́ння (нашарува́ння); ко-
со́е н. ко́се (скісне́, навскі́сне) напласту-
ва́ння (нашарува́ння); лине́йное н. ліні́йне 
напластува́ння (нашарува́ння); лине́йно-
паралле́льное н. ліні́йно-парале́льне на-
пластува́ння (нашарува́ння); ло́жное н. 
неспра́вжнє напластува́ння (нашарува́ння); 
масси́вное н. маси́вне напластува́ння (на-
шарува́ння); мо́щное н. поту́жне наплас-
тува́ння (нашарува́ння); н. го́рных поро́д 
напластува́ння (нашарува́ння) гірськи́х 
порі́д; н. пото́ками напластува́ння (наша-
рува́ння) пото́ками; непаралле́льное н. 
непарале́льне напластува́ння (нашару-
ва́ння); непра́вильное н. непра́вильне 
напластува́ння (нашарува́ння); несог-
ла́сное н. незгі́дне напластува́ння (наша-
рува́ння); нея́сное н. неясне́ напласту-
ва́ння (нашарува́ння); обра́тное н. зво-
ро́тне напластува́ння (нашарува́ння); па-
ралле́льное н. парале́льне напластува́ння 
(нашарува́ння); перви́чное н. перви́нне 
напластува́ння (нашарува́ння); первона-
ча́льное н. пе́рві́сне (початко́ве) наплас-
тува́ння (нашарува́ння); перекрёстное н. 
перехре́сне напластува́ння (нашарува́ння); 
перемежа́ющееся н. перемі́жне напласту-
ва́ння (нашарува́ння); плоскопарал-
ле́льное н. плоскопарале́льне напласту-
ва́ння (нашарува́ння); пра́вильное н. 
пра́вильне напластува́ння (нашарува́ння); 
прислонённое н. приту́лене напласту-
ва́ння (нашарува́ння); промежу́точное н. 

промі́жне напластува́ння (нашарува́ння); 
разноро́дное н. різнорі́дне напластува́ння 
(нашарува́ння); скры́тое н. прихо́ване 
напластува́ння (нашарува́ння); согла́сное н. 
згі́дне напластува́ння (нашарува́ння); 
то́нкое н. тонке́ напластува́ння (нашару-
ва́ння); углово́е н. кутове́ напластува́ння 
(нашарува́ння) 

напласто́ванный напласто́ваний, наша-
ро́ваний; диагона́льно н. діагона́льно 
напласто́ваний (нашаро́ваний); н-ное мес-
торожде́ние напласто́ване (нашаро́ване) 
родо́вище; н-ные отложе́ния наплас-
то́вані (нашаро́вані) від́клади; н. ко́нус 
напласто́ваний (нашаро́ваний) ко́нус; со-
гла́сно н. згі́дно напласто́ваний (наша-
ро́ваний) 

напласто́вываться напласто́вуватися,  
-вується, нашаро́вуватися, -вується 

наплы́в 1. напли́в, -ву; сталактитооб-
ра́зный н. сталактитоподі́бний напли́в; 

2. напли́в, -ву, на́ростень, -тня 
наплывно́й напливни́й; н-на́я терра́са 

напливна́ тера́са 
наплы́вчатый напли́вчастий 
наполеони́т наполеоні́т, -ту 
наполни́тель напо́внювач, -ча, т. -чем 
наполни́тельный напо́внювальний; 

н. агрега́т напо́внювальний агрега́т 
напо́р напі́р, -по́ру; артезиа́нский н. ар-

тезіа́нський напі́р; возду́шный н. по-
ві́тря́ний напі́р; гидрогеодинами́ческий н. 
гідрогеодинамі́чний напі́р; гидродина-
ми́ческий н. гідродинамі́чний напі́р; гид-
ростати́ческий н. гідростати́чний напі́р; 
поле́зный н. ко́ри́сний напі́р; пьезомет-
ри́ческий н. п'єзометри́чний напі́р; ско-
ростно́й н. шви́дкісний напі́р 

напо́рно-фильтрацио́нный напі́рно-
фільтраці́йний; н.-ф. та́лик напі́рно-
фільтраці́йний та́лик 

напо́рный напі́рни́й; н-ная вода́ напі́рна́ 
вода́; н-ная пове́рхность напі́рна́ по-
ве́рхня; н-ная фильтра́ция напі́рна́ фільт-
ра́ція; н-ное движе́ние жи́дкости на-
пі́рни́й рух рідини́; н. горизо́нт напі́рни́й 
горизо́нт; н. градие́нт напі́рни́й градіє́нт; 
н. у́ровень напі́рни́й рі́вень; н. резервуа́р 
напі́рни́й резервуа́р; н-ная сква́жина  
напі́рна́ свердлови́на 

направле́ние на́прям, -му, на́прямок,  
-мку; антиспира́льное н. антиспіра́льний 
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на́прям (на́прямок); иконографи́ческое н. 
іконографі́чний на́прям (на́прямок); крис-
таллографи́ческое н. кристалографіч́ний 
на́прям (на́прямок); магни́тное н. маг-
ні́тний на́прям (на́прямок); н. движе́ния 
на́прям (на́прямок) ру́ху; н. дифферен-
циа́ции на́прям (на́прямок) диференціа́ції; 
н. завива́ния на́прям (на́прямок) за-
кру́чування; н. колеба́ний на́прям 
(на́прямок) колива́нь; н. надви́га на́прям 
(на́прямок) на́суву; н. наибо́льшего сок-
раще́ния на́прям (на́прямок) найбі́льшого 
скоро́чення; н. наиме́ньшей кривизны́ 
на́прям (на́прямок) найме́ншої кривизни́; 
н. паде́ния на́прям (на́прямок) паді́ння; 
н. пласта́ на́прям (на́прямок) пласта́ 
(ша́ру); н. плоскосте́й напластова́ния 
на́прям (на́прямок) площи́н напластува́ння 
(нашарува́ння); н. пото́ка на́прям 
(на́прямок) пото́ку; н. простира́ния 
на́прям (на́прямок) простяга́ння; н. рас-
ко́ла на́прям (на́прямок) розко́лу; н. сколь-
же́ния на́прям (на́прямок) ко́взання; 
н. трансля́ции на́прям (на́прямок) транс-
ля́ції; н. трещинова́тости на́прям 
(на́прямок) тріщинува́тості; н. удлине́ния 
на́прям (на́прямок) подо́вження; н. штри-
хо́вки на́прям (на́прямок) штрихува́ння; 
о́бщее н. паде́ния зага́льний на́прям 
(на́прямок) паді́ння; основно́е н. основни́й 
на́прям (на́прямок); палеонтологи́ческое н. 
палеонтологі́чний на́прям (на́прямок); 
подчинённое н. підпорядко́ваний на́прям 
(на́прямок); поля́рное н. поля́рний на́прям 
(на́прямок); симметричнора́вные н-ния 
симетричнорі́вні на́прями (на́прямки); 
спира́льное н. спіра́льний на́прям 
(на́прямок); широ́тное н. широ́тний 
на́прям (на́прямок) 

напра́вленность спрямо́ваність, -ності, 
т. -ністю; н. эволю́ции спрямо́ваність 
еволю́ції 

напра́вленный спрямо́ваний; беспо-
ря́дочно н-ная слои́стость (слоева́тость) 
безла́дно спрямо́вана шарува́тість; н-ная 
интру́зия спрямо́вана інтру́зія; н-ная 
проница́емость спрямо́вана прони́кність; 
н-ная сква́жина спрямо́вана свердлови́на; 
н-ная структу́ра спрямо́вана структу́ра; 
н-ное буре́ние спрямо́ване бурі́ння; н-ное 
взрыва́ние спрямо́ване підрива́ння; н-ное 
эхолоти́рование спрямо́ване ехолоту-

ва́ння; н. вы́брос спрямо́ваний ви́кид; 
н. изоморфи́зм спрямо́ваний ізоморфі́зм 

направля́ющий напрямни́й, спрямо́ву-
вальний, скеро́вувальний, скеро́вуючий;  
н-щая жи́ла напрямна́ (спрямо́вуюча, 
спрямо́вувальна) жи́ла; н-щая ка́мера на-
прямна́ (спрямо́вувальна, скеро́вувальна, 
скеро́вуюча) ка́мера; н-щая ли́ния напрям-
на́ (спрямо́вувальна) лі́нія; н-щая што́льня 
напрямна́ (спрямо́вувальна) што́льня;  
н-щее ребро́ напрямне́ (спрямо́вуюче, спря-
мо́вувальне) ребро́; н. забо́й напрямни́й 
(спрямо́вувальний) ви́бій (забій́) 

напряже́ние напру́га, -ги, д. и п. -ру́зі, 
напру́ження; акти́вное н. акти́вна напру́га 
(акти́вне напру́ження); боково́е н. бічна́ 
(бокова́) напру́га (бічне́ [бокове́] на-
пру́ження); вертика́льное н. вертика́льна 
напру́га (вертика́льне напру́ження); вибра-
цио́нное н. вібраці́йна напру́га (вібраці́йне 
напру́ження); вне́шнее н. зо́внішня напру́га 
(зо́внішнє напру́ження); вну́треннее н. 
вну́трішня напру́га (вну́трішнє напру́ження); 
враща́тельное н. оберта́льна напру́га (обер-
та́льне напру́ження); вспомога́тельное н. 
допомі́жна напру́га (допомі́жне на-
пру́ження); гидрогеодинами́ческое н. 
гідрогеодинамі́чна напру́га (гідрогеодина-
мі́чне напру́ження); гомоге́нное н. гомо-
ге́нна напру́га (гомоге́нне напру́ження); 
горизонта́льное н. горизонта́льна напру́га 
(горизонта́льне напру́ження); девиа́тор-
ное н. девіа́торна напру́га (девіа́торне на-
пру́ження); действи́тельное н. ді́йсна 
напру́га (ді́йсне напру́ження); деформа-
цио́нное н. деформаці́йна напру́га (дефо-
рмаці́йне напру́ження); доба́вочное н. 
додатко́ва напру́га (додатко́ве на-
пру́ження); допуска́емое н. допусти́ма 
напру́га (допусти́ме напру́ження); 
дробя́щее н. роздро́блювальна напру́га 
(роздро́блювальне напру́ження); есте́ст-
венное н. приро́дна напру́га (приро́дне 
напру́ження); затуха́ющее н. згаса́льна 
(згаса́юча, загаса́юча) напру́га (згаса́льне 
[згаса́юче, загаса́юче] напру́ження); изги-
ба́ющее н. згина́льна (згина́юча) напру́га 
(згина́льне [згина́юче] напру́ження); 
и́стинное н. спра́вжня напру́га (спра́вжнє 
напру́ження); каса́тельное н. доти́чна на-
пру́га (доти́чне напру́ження); климати́че-
ское н. клімати́чна напру́га (клімати́чне  
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напру́ження); крити́ческое н. крити́чна 
напру́га (крити́чне напру́ження); ло-
ма́ющее н. лама́льна напру́га (лама́льне 
напру́ження); магни́тное н. магні́тна на-
пру́га (магні́тне напру́ження); мгнове́нное н. 
миттє́ва напру́га (миттє́ве напру́ження); 
ме́стное н. місце́ва напру́га (місце́ве на-
пру́ження); н. заря́да напру́га (на-
пру́ження) заря́ду; н. постоя́нного то́ка 
напру́га (напру́ження) пості́йного стру́му; 
н. при изло́ме напру́га (напру́ження) при 
зла́мі; н. при сжа́тии напру́га (на-
пру́ження) при сти́сненні (сти́ску); н. ра-
стяже́ния напру́га (напру́ження) роз-
тя́гнення; н. сжима́ния напру́га (на-
пру́ження) стиска́ння (сти́ску); н. сколь-
же́ния напру́га (напру́ження) ко́взання 
(ско́взання); нараста́ющее н. зроста́юча 
напру́га (зроста́юче напру́ження); невра-
ща́тельное н. необерта́льна напру́га (нео-
берта́льне напру́ження); обра́тное н. зво-
ро́тна напру́га (зворо́тне напру́ження); 
одноро́дное н. однорі́дна напру́га (одно-
рі́дне напру́ження); осево́е н. осьова́ на-
пру́га (осьове́ напру́ження); основно́е н. 
основна́ напру́га (основне́ напру́ження); 
оста́точное н. за́лишко́ва напру́га 
(за́лишко́ве напру́ження); периоди́чески 
де́йствующее н. періоди́чно дію́ча напру́га 
(ді́юче напру́ження); пове́рхностное н. по-
верхне́ва напру́га (поверхне́ве напружен-
ня); по́люсное н. по́люсна напру́га 
(по́люсне напру́ження); попере́чное н. 
попере́чна напру́га (попере́чне на-
пру́ження); преде́льное н. грани́чна на-
пру́га (грани́чне напру́ження); прили́вное н. 
припли́вна напру́га (припли́вне на-
пру́ження); пробивно́е н. пробивна́ на-
пру́га (пробивне́ напру́ження); про́бное н. 
про́бна напру́га (про́бне напру́ження); 
промежу́точное н. промі́жна напру́га 
(промі́жне напру́ження); раздробля́ющее н. 
роздро́блювальна напру́га (роздро́б-
лювальне напру́ження); разруша́ющее н. 
руйнівна́ напру́га (руйнівне́ напру́ження); 
разрыва́ющее н. розрива́юча напру́га 
(розрива́юче напру́ження); разрывно́е н. 
розривна́ напру́га (розривне́ напру́ження); 
разря́дное н. розря́дна напру́га (розря́дне 
напру́ження); растя́гивающее н. роз-
тя́гувальна напру́га (розтя́гувальне на-
пру́ження); региона́льное н. регіона́льна 

напру́га (регіона́льне напру́ження); сжи-
ма́ющее н. сти́скувальна напру́га 
(сти́скувальне напру́ження); синусои-
да́льное н. синусоїда́льна напру́га (сину-
соїда́льне напру́ження); ска́лывающее н. 
ско́лювальна напру́га (ско́лювальне на-
пру́ження); скру́чивающее н. 
скру́чувальна напру́га (скру́чувальне на-
пру́ження); смеща́ющее н. змі́щувальна 
напру́га (змі́щувальне напру́ження); 
со́бственное гравитацио́нное н. вла́сна 
гравітаці́йна напру́га (вла́сне гравітаці́йне 
напру́ження); сре́днее и́стинное н. се-
ре́дня і́стинна напру́га (сере́днє і́стинне на-
пру́ження); сре́зывающее н. зрі́зувальна 
напру́га (зрі́зувальне напру́ження); текто-
ни́ческое н. тектоні́чна напру́га (текто-
ні́чне напру́ження); уда́рное н. уда́рна 
напру́га (уда́рне напру́ження); уравно-
ве́шивающее н. зрівнова́жувальна на-
пру́га (зрівнова́жувальне напру́ження); 
уса́дочное н. уса́дкова напру́га (уса́дкове 
напру́ження); чи́стое н. чи́ста напру́га 
(чи́сте напру́ження); чрезме́рное н. над-
мі́рна напру́га (надмі́рне напру́ження); 
эффекти́вное н. ефекти́вна напру́га (ефек-
ти́вне напру́ження) 

напряжённость напру́женість, -ності, т. 
-ністю; н. геомагни́тного по́ля на-
пру́женість геомагні́тного по́ля; н. фи-
зи́ческого по́ля напру́женість фізи́чного 
по́ля; н. электри́ческого по́ля на-
пру́женість електри́чного по́ля 

напряжённый напру́жений; н-ное сос-
тоя́ние напру́жений стан; н. газ на-
пру́жений газ; предвари́тельно н. попе-
ре́дньо напру́жений 

нара́евский нара́ївський; н-кие слои́ на-
ра́ївські шари́  

нараста́ние нароста́ння; втори́чное н. 
втори́нне нароста́ння; зона́льное н. зо-
на́льне нароста́ння; н. кора́лла нарос-
та́ння кора́ла; н. криста́лла нароста́ння 
криста́ла 

нараще́ние наро́щення; н. су́ши на-
ро́щення су́ші 

нареза́ние нарі́зування; н. вы́работок 
нарі́зування ви́робок 

нарезно́й нарізни́й; н-на́я вы́работка 
нарізна́ ви́робка 

на́ровский на́рівський; н-кие слои́ 
на́рівські шари́  



нар нас 

442 

на́рост на́ріст, -росту; втори́чный н. вто-
ри́нний на́ріст; свилева́тый н. зави́лькува-
тий на́ріст; твёрдый н. тверди́й на́ріст 

нарсарсуки́т нарсарсукі́т, -ту 
наружнозавёрнутый зовнішньозакру́че-

ний; н-тая те́ка зовнішньозакру́чена те́ка 
наружнора́ковинные сущ., мн. зовніш-

ньочерепа́шкові, -вих 
нару́жный зо́внішній; н-ная бокова́я 

табли́чка зо́внішня бічна́ (бокова́) табли́чка; 
н-ная бокова́я ло́пасть зо́внішня бічна́ (бо-
кова́) ло́пать; н-ная борозда́ зо́внішня бороз-
на́; н-ная ветвь зо́внішня гі́лка; н-ная губа 
зо́внішня губа́; н-ная зо́на криста́лла 
зо́внішня зо́на криста́ла; н-ная лопа́тка 
зо́внішня лопа́тка; н-ная оболо́чка зо́внішня 
оболо́нка; н-ная пласти́нка зо́внішня плас-
ти́нка; н-ная по́лость ра́ковины зо́внішня 
порожни́на черепа́шки (му́шлі, ско́йки);  
н-ная ра́ковина зо́внішня черепа́шка 
(му́шля, ско́йка); н-ная решётка зо́внішні 
ґра́тки; н-ная свя́зка зо́внішня зв'я́зка; н-ная 
сте́нка зо́внішня сті́нка; н-ная сторона́ 
зо́внішній бік; н-ное излия́ние зо́внішній 
ви́лив; н-ное седло́ зо́внішнє сідло́; н-ное 
ядро́ зо́внішнє ядро́; н-ные жа́бры 
зо́внішні зя́бра; н-ные зу́бы зо́внішні 
зу́би; н-ные по́ры зо́внішні по́ри; н-ные 
прия́мочные рёбра зо́внішні прия́мкові́ 
ре́бра; н. заря́д зо́внішній заря́д; н. извест-
ко́вый слой зо́внішній вапня́ний шар; 
н. киль зо́внішній кіль; н. край зо́внішній 
край; н. листо́к зо́внішній листо́к; н. осмо́тр 
зо́внішній о́гляд; н. переги́б зо́внішній пере-
ги́н (згин); н. скеле́т зо́внішній скеле́т; 
н. склон зо́внішній схил; н. слой ра́ковины 
зо́внішній шар черепа́шки (му́шлі, ско́йки); 
н. текто́риум зо́внішній текто́ріум; н. хи-
ти́новый слой зо́внішній хіти́новий шар; 
н. шов зо́внішній шов 

наруше́ние пору́шення, (неоконч. д. – 
ещё) пору́шування; бу́рное н. бурхли́ве 
пору́шення; вертика́льное н. вертика́льне 
пору́шення; гетероге́нное н. гетероге́нне 
пору́шення; гомоге́нное н. гомоге́нне по-
ру́шення; горизонта́льное н. горизон-
та́льне пору́шення; дизъюнкти́вное  н. 
диз'юнкти́вне пору́шення; дору́дное н. 
дору́дне пору́шення; и́мпульсное н. 
і́мпульсне пору́шення; леднико́вое н. льо-
довико́ве пору́шення; н. залега́ния по-
ру́шення заляга́ння; н. земно́й коры́ по-

ру́шення земно́ї кори́; н. круче́ния по-
ру́шення круті́ння; н. непреры́вности 
пору́шення безпере́рвності; н. норма́ль-
ного поря́дка пору́шення норма́льного 
поря́дку; н. по сбро́су пору́шення за 
ски́дом; н. поро́д пору́шення порі́д; 
н. про́филя пору́шення про́філю; н. рав-
нове́сия пору́шення рівнова́ги; н. с косы́м 
перемеще́нием пору́шення з ко́сим (скіс-
ни́м, навскі́сним) перемі́щенням; н. струк-
ту́ры по́чвы пору́шення структу́ри 
ґру́нту; н. це́лостности пору́шення 
ці́лісності (ці́лості); неодноро́дное н. не-
однорі́дне пору́шення; несогла́сные н-ния 
незгі́дні пору́шення; пласти́чные н-ния 
пласти́чні пору́шення; пликати́вное н. 
плікати́вне пору́шення; послеру́дное н. 
післяру́дне пору́шення; радиацио́нное н. 
радіаці́йне пору́шення; разрывно́е н. роз-
ривне́ пору́шення; сбро́совое (сбро́сное, 
сбросно́е) н. скидне́ пору́шення; свя́зное н. 
зв'я́зне пору́шення; сдвижно́е н. зсувне́ 
пору́шення; скла́дчатое н. складча́сте 
пору́шення; случа́йное н. випадко́ве по-
ру́шення; сплошны́е н-ния суці́льні по-
ру́шення; структу́рное н. структу́рне по-
ру́шення; тектони́ческое н. тектоні́чне 
пору́шення; экологи́ческое н. екологі́чне 
пору́шення 

нару́шенный пору́шений; н-ная поро́да 
пору́шена поро́да; н-ная слои́стость (сло-
ева́тость) пору́шена шарува́тість; н-ная 
структу́ра пору́шена структу́ра; н-ное 
залега́ние пору́шене заляга́ння; н-ное 
месторожде́ние пору́шене родо́вище;  
н-ные зе́мли пору́шені зе́млі; н. ко́нус 
пору́шений ко́нус; н. пласт пору́шений 
пласт (пору́шений шар); н. слой по-
ру́шений шар  

наря́д наря́д; группово́й н. групови́й 
наря́д 

наса́дка наса́дка, -ки, д. и п. -дці, р. мн. 
-док, наса́дження, (неоконч. д. – ещё) на-
са́джування 

наса́женный наса́джений; н-ная фо́рма 
релье́фа наса́джена фо́рма рельє́фу 

насекомоопыля́емый комахоза-
пи́люваний; н-мое расте́ние комахоза-
пи́лювана росли́на 

насечённый насіч́ений; н. зуб насіч́ений 
зуб 

насе́чка насі́чка, -ки, д. и п. -чці, р. мн. -чок 
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насле́довать[ся] успадко́вувати[ся],  
-вує[ться], успадкува́ти[ся], -ку́є[ться] 

наследови́т наследові́т, -ту 
насле́дственный спадко́вий; н-ное 

сво́йство спадко́ва власти́вість; н. дор-
са́льный желобо́к спадко́вий дорса́льний 
жолобо́к; н. при́знак спадко́ва озна́ка 

наслое́ние нашарува́ння; волнообра́зное н. 
хвилеподі́бне нашарува́ння; диагона́льное н. 
діагона́льне нашарува́ння; доли́нное н. до-
ли́нне нашарува́ння; косо́е н. ко́се (скісне́, 
навскі́сне) нашарува́ння; ло́жное н. не-
спра́вжнє нашарува́ння; непра́вильное н. 
непра́вильне нашарува́ння; несогла́сное н. 
незгі́дне нашарува́ння; паралле́льное н. 
парале́льне нашарува́ння; перви́чное н. 
перви́нне нашарува́ння; перекрёстно-
паралле́льное н. перехре́сно-парале́льне на-
шарува́ння; пра́вильное н. пра́вильне наша-
рува́ння; согла́сное н. згі́дне нашарува́ння 

наслоённый нашаро́ваний; н-ная текс-
ту́ра нашаро́вана тексту́ра 

насо́с насо́с, -са; безмаховико́вый дву-
хцили́ндровый парово́й н. безмахови-
ко́вий двоцилі́ндровий парови́й насо́с; 
бурово́й н. бурови́й насо́с; водостру́йный н. 
водоструми́нний насо́с; водяно́й н. водя-
ни́й насо́с; возду́шный н. пові́тря́ний на-
со́с; глуби́нный н. глиби́нний насо́с; диа-
фра́гменный н. діафра́гмовий насо́с; до-
зиро́вочный н. дозува́льний насо́с; маги-
стра́льный н. магістра́льний насо́с; 
н. двойно́го де́йствия насо́с подві́йної ді́ї; 
парово́й н. парови́й насо́с; песо́чный н. 
піскови́й насо́с; пожа́рный н. поже́жний 
насо́с; ротацио́нный н. кулачко́вого 
ти́па ротаці́йний насо́с кулачко́вого ти́пу; 
центробе́жный н. двойно́го вса́сывания 
відцентро́вий насо́с подві́йного всмо́ктування 

насо́сно-компре́ссорный насо́сно-
компре́сорний; н.-к-ная коло́нка насо́сно-
компре́сорна коло́нка; н.-к-ная коло́нна 
насо́сно-компре́сорна коло́на 

насо́сный насо́сний; вибрацио́нная  
н-ная устано́вка вібраці́йна насо́сна уста-
но́вка; винтова́я н-ная устано́вка гвин-
това́ насо́сна устано́вка; н-ная ста́нция 
насо́сна ста́нція 

наст наст, -ту 
настила́ть[ся] настила́ти[ся], -ла́ю, -ла́єш, 

-ла́є[ться]; н. внахлёст настила́ти 
на́хлистом 

настоя́щий спра́вжній; н-щая скла́дка 
спра́вжня скла́дка; н-щая сланцева́тость 
спра́вжня сланцюва́тість; н-щее дни́ще 
спра́вжнє дни́ще; н-щее ребро́ спра́вжнє 
ребро́; н-щее те́ло спра́вжнє ті́ло; н-щие 
млекопита́ющие спра́вжні ссавці́; н-щие 
пластинчатожа́берные спра́вжні пласти-
нчастозя́брові; н. па́поротник спра́вжня 
па́пороть; н. планкто́н спра́вжній план-
кто́н; н. тектони́т спра́вжній тектоні́т; 
н. углеводоро́д спра́вжній вуглево́день; 
н. яйцекла́д спра́вжній яйцекла́д 

наступа́ние, наступле́ние на́ступ, -пу, 
наступа́ння; н. ледника́ на́ступ (насту-
па́ння) льодовика́; н. мо́ря на́ступ (насту-
па́ння) мо́ря 

наступа́тельный наступа́льний; н-ная 
эро́зия пото́ка наступа́льна еро́зія пото́ку; 
н-ное движе́ние наступа́льний рух 

наступа́ющий наступа́льний, наступни́й, 
прийде́шній; н-щая волна́ наступа́льна 
хви́ля; н-щая берегова́я ли́ния насту-
па́льна берегова́ лі́нія; н-щее магази-
ни́рование наступа́льне магазинува́ння;  
н-щее мо́ре наступа́льне мо́ре; н. прили́в 
наступа́льний (наступни́й) припли́в 

настура́н настура́н, -ну 
насыпно́й насипни́й; н. ко́нус насипни́й 

ко́нус; н. этало́н насипни́й етало́н 
на́сыпь на́сип, -пу 
насыща́ть[ся] наси́чувати[ся], -чую, -чуєш, 

-чує[ться]; н. минера́льными соля́ми 
наси́чувати мінера́льними со́лями; 
н. углекислото́й наси́чувати вуглекисло-
то́ю; н. фо́сфором наси́чувати фо́сфором 

насыща́ющий наси́чувальний; н. ком-
поне́нт наси́чувальний компоне́нт 

насыще́ние наси́чення, (неоконч. д. – ещё) 
наси́чування; оста́точное н. за́лишко́ве 
наси́чення; относи́тельное н. во́здухом 
відно́сне наси́чення пові́трям; по́лное н. 
по́вне наси́чення; преде́льное н. грани́чне 
наси́чення 

насы́щенность наси́ченість, -ності, т.  
-ністю 

насы́щенный наси́чений; н-ная вода́ 
наси́чена вода́; н-ная водо́й по́чва на-
си́чений водо́ю ґрунт; н-ная ма́гма на-
си́чена ма́гма; н-ная поро́да наси́чена 
поро́да; н. грунт наси́чений ґрунт; н. рас-
тво́р наси́чений ро́зчин; н. соста́в на-
си́чений склад; н. углеводоро́д наси́чений 
вуглево́день 
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ната́льный ната́льний; н. палеобассе́йн 
ната́льний палеобасе́йн 

натёк на́тік, -теку, (неоконч. д. – ещё) 
натіка́ння; известко́вый н. вапня́ний 
на́тік; кремни́стый н. крем'яни́стий (кре-
мени́стий) на́тік; перламу́тровый н. пер-
ламу́тровий на́тік; фумаро́ловый (фума-
ро́льный) н. фумаро́ловий на́тік 

натёчно-скорлупова́тый наті́чно-
шкаралу́пуватий 

натёчно-скорлу́пчатый наті́чно-
шкаралу́пчастий; н.-с-тая тексту́ра на-
ті́чно-шкаралу́пчаста тексту́ра 

натёчный натічни́й; н-ная структу́ра 
натічна́ структу́ра; н-ные отложе́ния на-
тічні́ ві́дклади; н-ные фо́рмы натічні́ 
фо́рми; н. агрега́т натічни́й агрега́т; 
н. железня́к натічни́й залізня́к; н. опа́л 
натічни́й опа́л 

натр натр, -ру; е́дкий н. їдки́й натр 
на́триевый на́трієвий; н-вая поро́да 

на́трієва поро́да; н-вая сели́тра на́трієва 
селі́тра; н-вая слюда́ на́трієва слюда́; 
н. грани́т на́трієвий грані́т; н. маргари́т 
на́трієвий маргари́т; н. ортокла́з 
на́трієвий ортокла́з; н. рихтери́т на́трієвий 
рихтери́т; н. сиени́т на́трієвий сієніт́; 
н. флогопи́т на́трієвий флогопі́т 

натрикали́т натрікалі́т, -ту 
на́трий на́трій, -рію; азотноки́слый н. 

азотноки́слий на́трій; борноки́слый н. 
борноки́слий на́трій; двууглеки́слый н. 
двовуглеки́слий на́трій; йо́дистый н. 
йо́дистий на́трій; кремнеки́слый н. крем-
неки́слий на́трій; серноки́слый н. сірча-
ноки́слий на́трій; фто́ристый н. 
фто́ристий на́трій; хло́ристый н. 
хло́ристий на́трій; хромовоки́слый н. 
хромовоки́слий на́трій; циа́нистый н. 
ціа́нистий на́трій; щавелевоки́слый н. 
щавлевоки́слий на́трій 

на́трий-алюми́ниевый на́трій-алюмі́ніє-
вий; н.-а-вые квасцы́ на́трій-алюмі́нієвий 
галу́н 

натрийко́бальт натрійко́бальт, -ту 
на́трий-ма́гниевый на́трій-ма́гнієвий; 

уксусноки́слая н.-м-вая соль урани́ла 
оцтовоки́сла на́трій-ма́гнієва сіль урані́лу 

натриймети́л натріймети́л, -лу 
натриопле́тный натріопле́тний 
натри́т натри́т, -ту 
натроалуни́т натроалуні́т, -ту 

натроборокальци́т натроборокальци́т, -ту 
на́трово-известко́вый на́трово-вапня́ний; 

н.-и. шпат на́трово-вапня́ний шпат 
на́тровый на́тровий; н-вая сели́тра 

на́трова селі́тра; н-вое стекло́ на́трове 
скло; н-вые квасцы́ на́тровий галу́н; 
н. плагиокла́з на́тровий плагіокла́з; 
н. полево́й шпат на́тровий польови́й 
шпат; н. щёлок на́тровий луг 

натрогетерози́т натрогетерози́т, -ту 
натрокальци́т натрокальци́т, -ту 
натроли́т натролі́т, -ту; желе́зистый н. 

залі́зистий натролі́т; иго́льчатый н. гол-
ча́стий натролі́т; марганцо́вистый н. мар-
ганце́вистий (манга́новистий) натролі́т 

натроли́товый натролі́товий; н. фоно-
ли́т натролі́товий фонолі́т 

натро́н натро́н, -ну 
натрониоби́т натроніобі́т, -ту 
натроотени́т натроотені́т, -ту 
натросилли́т натросилі́т, -ту 
натрофилли́т натрофілі́т, -ту 
натрофосфа́т натрофосфа́т, -ту 
натрохальци́т натрохальци́т, -ту 
натроярози́т натроярози́т, -ту 
натура́льный натура́льний; н-ная 

диагра́мма натура́льна діагра́ма; н. воск 
натура́льний віск; н. каучу́к натура́льний 
каучу́к; н. ме́ргель натура́льний ме́ргель; 
н. парафи́н натура́льний парафі́н; н. фон 
натура́льний фон 

нату́рный нату́рний; н-ное наблюде́ние 
нату́рне спостере́ження 

натяже́ние на́тяг, -гу; вну́треннее н. 
вну́трішній на́тяг; капилля́рное н. капі-
ля́рний на́тяг; контракцио́нное н. контрак-
ці́йний на́тяг; норма́льное н. норма́льний 
на́тяг; пове́рхностное н. поверхне́вий на́тяг; 
чрезме́рное н. надмі́рний на́тяг 

науглеро́живание навуглецюва́ння,  
(неоконч. д. – ещё) навуглецьо́вування; 
повто́рное н. повто́рне навуглецюва́ння 

науглеро́живать[ся] навугле-
цьо́вувати[ся], -вую, -вуєш, -вує[ться] 

нау́ка нау́ка; геологи́ческая н. геоло-
гі́чна нау́ка; го́рные н-ки гірни́чі нау́ки 

науки́т наукі́т, -ту 
науманни́т наумані́т, -ту 
науплиа́льный наупліа́льний; н. глазо́к 

наупліа́льне ві́чко 
на́уплиус на́упліус, -су 
науроди́т науроди́т, -ту 
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науруи́т науруїт́, -ту 
науте́лла науте́ла, -ли 
наутили́ды мн. наутилі́ди, -дів 
наутилико́н наутиліко́н, -ну 
наутилико́новый наутиліко́новий; н-вая 

ра́ковина наутиліко́нова черепа́шка (му́шля, 
ско́йка) 

наутилоиде́я наутилоіде́я, -де́ї; узкоси-
фо́нная н. вузькосифо́нна наутилоіде́я; 
широкосифо́нная н. широкосифо́нна 
наутилоіде́я 

наутило́идный наутило́їдний 
наути́лусовый наути́лусовий 
нау́чно-иссле́довательский науко́во-

до́слідний; н.-и-кая програ́мма науко́во-
до́слідна програ́ма 

нау́чный науко́вий; н-ные рабо́ты нау-
ко́ві робо́ти 

науяи́т науяї́т, -ту 
нафилди́т нафілди́т, -ту 
нафте́н нафте́н, -ну 
нафте́ново-аромати́ческий нафте́ново-

аромати́чний 
нафте́новый нафте́новий; н-вая кислота́ 

нафте́нова кислота́; н-вая нефть нафте́нова 
на́фта; н. углеводоро́д нафте́новий вугле-
во́день 

нафти́ды мн. нафти́ди, -дів 
нафто́ид нафто́їд, -да 
нафтоли́т нафтолі́т, -ту 
нафтоло́гия нафтоло́гія, -гії 
нахколи́т нахколі́т, -ту 
нача́ло поча́ток, -тку, почин, -ну, осно́ва, 

-ви, при́нцип, -пу; второ́е н. термоди-
на́мики дру́гий при́нцип термодина́міки 

нача́льный початко́вий; н-ная ка́мера 
початко́ва ка́мера; н-ная перегоро́дка 
початко́ва перегоро́дка; н-ная по́чка по-
чатко́ва бру́нька; н-ная ста́дия початко́ва 
ста́дія; н-ная то́чка кипе́ния початко́ва 
то́чка кипі́ння; н-ная фа́за початко́ва фа́за; 
н-ная фо́рма початко́ва фо́рма; н-ная 
шпо́ра початко́ва шпо́ра; н-ное давле́ние 
початко́вий тиск; н-ное значе́ние почат-
ко́ве зна́чення; н-ное смеще́ние початко́ве 
змі́щення; н-ные сумма́рные ресу́рсы 
початко́ві сума́рні ресу́рси; н-ные 
усло́вия початко́ві умо́ви; н. вулкани́зм 
початко́вий вулкані́зм; н. деби́т почат-
ко́вий дебіт́; н. меридиа́н початко́вий ме-
ридіа́н; н. надви́г початко́вий на́сув; 
н. проостра́кум початко́вий проостра́кум; 

н. сегме́нт сифо́на початко́вий сегме́нт 
сифо́на; н. у́гол початко́вий кут 

нашаты́рный нашати́рний; н-ная фу-
маро́ла нашати́рна фумаро́ла 

наэги́т наегі́т, -ту 
нганду́нг нганду́нг, -га 
неа́ла неа́ла, -ли 
неандерта́лец неандерта́лець, -льця, т.  

-льцем 
неандерта́льский неандерта́льський; 

н. челове́к неандерта́льська люди́на 
неани́ческий неані́чний 
неапати́т неапати́т, -ту 
неапи́т неапі́т, -ту 
неаркти́да неаркти́да, -ди 
неаркти́ческий неаркти́чний 
неастази́рованный неастазо́ваний; 

н. гравиме́тр неастазо́ваний гравіме́тр 
небелко́вый небілко́вий; н. азо́т небіл-

ко́вий азо́т 
небиоге́нный небіоге́нний 
неблагоро́дный неблагоро́дний; н. ме-

та́лл неблагоро́дний мета́л 
нёбный піднебі́нний 
небольшо́й невели́кий; н-ша́я жи́ла не-

вели́ка жи́ла; н-ша́я за́лежь невели́кий 
по́клад; н-ша́я фа́уна невели́ка фа́уна;  
н-шо́е о́зеро невели́ке о́зеро; н. зали́в 
невели́ка зато́ка; н. накло́н невели́кий 
на́хил (по́хил) 

небра́скский небра́скський; н-кое оле-
дене́ние небра́скське зледені́ння (зале-
дені́ння) 

небули́т небулі́т, -ту 
небули́товый небулі́товий; н-вая текс-

ту́ра небулі́това тексту́ра 
небуля́рный небуля́рний; н-ная ги-

по́теза небуля́рна гіпо́теза 
невади́т невади́т, -ту 
нева́дский нева́дський; н-кая фа́за 

скла́дчатости нева́дська фа́за склад-
ча́стості 

невали́дный невалі́дний; н-ное назва́ние 
невалі́дна на́зва 

невацио́нный неваці́йний; н-ная ни́ша 
неваці́йна ні́ша 

невзо́рванный непіді́рваний; н-ная 
сква́жина непіді́рвана свердлови́на 

невзрывно́й невибухо́вий; н. исто́чник 
невибухо́ве джерело́ 

невозде́лываемый необро́блюваний;  
н-мая земля́ необро́блювана земля́ 
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неволокни́стый неволокни́стий, неволо-
кнува́тий 

невоспламеня́ющийся незайми́стий 
невраща́тельный необерта́льний; н-ная 

деформа́ция необерта́льна деформа́ція 
невроптери́гия невроптери́гія, -гії 
невроптери́дные сущ., мн. невропте-

ри́дні, -них 
невропте́рис невропте́рис, -са 
невулкани́ческий невулкані́чний 
невы́ветренный неви́вітрений 
невы́нутый неви́йнятий; н-тая поро́да 

неви́йнята поро́да 
невы́полненный неви́конаний 
невы́равненный неви́рівняний 
невы́раженный неви́ражений; н. релье́ф 

неви́ражений рельє́ф 
невьянски́т нев'янські́т, -ту; пла́тиновый н. 

пла́тиновий нев'янські́т; ра́диевый н. ра́діє-
вий нев'янські́т; руте́ниевый н. руте́нієвий 
нев'янські́т 

невя́зка нев'я́зка, -ки, д. и п. -зці, р. мн. 
-зок 

нега́зовый нега́зовий 
негармони́ческий негармоні́йний; н-кая 

скла́дчатость негармоні́йна складча́стість 
негати́вный негати́вний; н-ная зо́на 

негати́вна зо́на; н-ная скульпту́ра нега-
ти́вна скульпту́ра 

негатоско́п негатоско́п, -па 
негашённый нега́шений; н-ная и́звесть 

нега́шене вапно́ 
неглубо́кий неглибо́кий; н-кое земле-

трясе́ние неглибо́кий землетру́с 
него́дный неприда́тний; н-ное для раз-

рабо́тки месторожде́ние неприда́тне для 
розро́бки родо́вище 

негорю́чий непальни́й, негорю́чий; 
н. биоли́т непальни́й (негорю́чий) біолі́т; 
н. сла́нец негорю́чий сла́нець 

недвойнико́вый недвійнико́вий; н-вое 
зерно́ недвійнико́ве зе́рно́ 

недействи́тельный неді́йсний; н. коне́ц 
неді́йсний кіне́ць 

недели́мый неподі́льний; н-мое приз-
мати́ческое неподі́льне призмати́чне 

недеформи́рованный недеформо́ваний 
недиастрофи́ческий недіастрофі́чний 
недипо́льный недипо́льний 
недислоци́рованный недислоко́ваний 
недиссоции́рованный недисоційо́ваний 

недифференци́рованный недиференці-
йо́ваний; н-ная ма́гма недиференційо́вана 
ма́гма 

недогружённый недованта́жений; н. по-
то́к недованта́жений поті́к 

недозре́лый недозрі́лий; н-лая доли́на 
недозрі́ла доли́на; н-лая по́чва недозрі́лий 
ґрунт 

недонасы́щенный недонаси́чений; н-ная 
ма́гма недонаси́чена ма́гма 

недоразви́вшийся недорозви́нений; 
н. криста́лл недорозви́нений криста́л 

недора́звитый недорозви́нений, недо-
розви́нутий; н-тая спо́ра недорозви́нена 
(недорозви́нута) спо́ра 

недоста́ток недоста́ча, -чі, т. -чею, не-
ста́ча, -чі, т. -чею, брак, -ку; н. насыще́ния 
го́рной поро́ды недоста́ча (неста́ча, брак) 
наси́чення гірсько́ї поро́ди 

недосту́пный недосту́пний; н-ная то́чка 
недосту́пна то́чка 

недосы́щенный недоси́чений; н-ная по-
ро́да недоси́чена поро́да 

не́дра мн. на́дра, надр; н. Земли́ на́дра 
Землі́ 

недрагоце́нный некошто́вний; н. опа́л 
некошто́вний опа́л 

нежизнеспосо́бность нежиттєзда́тність,  
-ності, т. -ністю 

нежизнеспосо́бный нежиттєзда́тний 
не́жинский ні́жинський; н-кая сви́та 

ні́жинська сві́та 
не́жный ні́жний; н-ная ра́ковина ні́жна 

черепа́шка (му́шля, ско́йка) 
незавёрнутый незаго́рнутий; н-тая 

ра́ковина незаго́рнута черепа́шка (му́шля, 
ско́йка) 

незави́симый незале́жний; н-мая 
структу́ра незале́жна структу́ра; н-мая 
цемента́ция незале́жна цемента́ція; 
н. метаморфи́зм незале́жний метаморфі́зм 

незакономе́рный незакономі́рний; н-ная 
ориентиро́вка незакономі́рне орієнту-
ва́ння 

незако́нченный незакі́нчений; н-ная 
скла́дка незакі́нчена скла́дка 

незакреплённый незакрі́плений; н-ная 
кро́вля незакрі́плена покрі́вля 

незамерза́ющий незамерза́ючий 
незамеща́ющийся незамі́щуваний, не-

замі́щувальний 
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неза́мкнутый неза́мкнений, неза́мкну-
тий; н-тая лову́шка неза́мкнена (не-
за́мкнута) па́стка; н-тая фо́рма релье́фа 
неза́мкнена (неза́мкнута) фо́рма рельє́фу; 
н-тые аури́кулы неза́мкнені (неза́мкнуті) 
аури́кули 

незапо́лненный незапо́внений; н-ная 
зо́на незапо́внена зо́на; н-ная часть жи́лы 
незапо́внена части́на жи́ли 

незатверде́вший незатверді́лий 
незатопля́емый назато́плюваний; н-мая 

по́йма назато́плювана запла́ва (запла́вина) 
незатуха́ющий незга́сний, незгаса́льний, 

незгаса́ючий, незагаса́ючий; н-щая волна́ 
незга́сна (незгаса́льна, незгаса́юча, незага-
са́юча) хви́ля; н-щее колеба́ние незга́сне 
(незгаса́льне, незгаса́юче, незагаса́юче) 
колива́ння 

незащищённый незахи́щений; н. грунт 
незахи́щений ґрунт 

неземно́й неземни́й; н-на́я фа́ция незем-
на́ фа́ція 

незони́руемый незоно́ваний; н-мые 
слои́ незоно́вані шари́  

незосилика́ты мн. незосиліка́ти, -тів 
незре́лость незрі́лість, -лості, т. -лістю 
незре́лый незрі́лий; н-лая доли́на не-

зрі́ла доли́на; н-лая зо́на незрі́ла зо́на;  
н-лая фо́рма незрі́ла фо́рма; н-лое со-
стоя́ние незрі́лий стан; н. концево́й зоо́ид 
незрі́лий кінце́вий зоо́їд 

незуми́т незумі́т, -ту 
неизме́нный незмі́нний; н. у́ровень 

мо́ря незмі́нний рі́вень мо́ря 
неискажённый нескри́влений, неви́крив-

лений; н-ная ли́ния нескри́влена (не-
ви́кривлена) лі́нія 

неиссле́дованный недослі́джений; н-ная 
ме́стность недослі́джена місце́вість 

неиссяка́ющий невиче́рпний; н. ис-
то́чник невиче́рпне джерело́ 

нейви́т нейві́т, -ту 
нейдорофи́т нейдорофі́т, -ту 
нейзи́льбер нейзи́льбер, -ра 
нейквени́т нейквені́т, -ту 
нейкирхи́т нейкірхі́т, -ту 
нейли́т нейлі́т, -ту 
нейроли́т нейролі́т, -ту 
нейсто́н нейсто́н, -ну 
нейтрализа́ция нейтраліза́ція, -ції 
нейтрализова́ть[ся] нейтралізува́ти[ся], 

-зу́ю, -зу́єш, -зу́є[ться] 

нейтра́льный нейтра́льний; н-ная до-
ли́на нейтра́льна доли́на; н-ная зо́на ней-
тра́льна зо́на; н-ная ли́ния нейтра́льна 
лі́нія; н-ная пове́рхность нейтра́льна по-
ве́рхня; н-ная поро́да нейтра́льна поро́да; 
н-ная речна́я сеть нейтра́льна річкова́ 
мере́жа; н. бе́рег нейтра́льний бе́рег; 
н. слой нейтра́льний шар  

нейтро́н нейтро́н, -на 
нейтро́н-нейтро́нный нейтро́н-

нейтро́нний; и́мпульсный н.-н. карота́ж 
і́мпульсний нейтро́н-нейтро́нний карота́ж; 
и́мпульсный н.-н. ме́тод і́мпульсний ней-
тро́н-нейтро́нний ме́тод; н.-н. карота́ж 
нейтро́н-нейтро́нний карота́ж; н.-н. ме́тод 
нейтро́н-нейтро́нний ме́тод 

нейтро́нно-активацио́нный нейтро́нно-
активаці́йний; н.-а. ана́лиз нейтро́нно-
активаці́йний ана́ліз; н.-а. карота́ж нейт-
ро́нно-активаці́йний карота́ж 

нейтро́нный нейтро́нний; двухзо́ндовый 
н. карота́ж двозо́ндовий нейтро́нний каро-
та́ж; и́мпульсный н. га́мма-карота́ж 
і́мпульсний нейтро́нний га́мма-карота́ж; 
многозо́ндовый н. карота́ж багато-
зо́ндовий нейтро́нний карота́ж; н-ная ак-
ти́вность нейтро́нна акти́вність; н-ное 
излуче́ние нейтро́нне випромі́нювання; 
н. ана́лиз нейтро́нний ана́ліз; н. га́мма-
карота́ж нейтро́нний га́мма-карота́ж; 
н. карота́ж нейтро́нний карота́ж; н. ме́тод 
нейтро́нний ме́тод; н. пара́метр нейт-
ро́нний пара́метр; н. размножи́тель нейт-
ро́нний розмно́жувач; повто́рный н. ка-
рота́ж повто́рний нейтро́нний карота́ж; 
спектрометри́ческий н. га́мма-карота́ж 
спектрометри́чний нейтро́нний га́мма-
карота́ж; шпурово́й н. влагоме́р шпуро-
ви́й нейтро́нний вологомі́р 

нейтро́н-рациона́льный нейтро́н-раціо-
на́льний; н.-р. ме́тод нейтро́н-раціона́льний 
ме́тод 

нека́мерный нека́мерний 
некапилля́рный некапіля́рний; н-ная 

сква́жность (сква́жистость) некапіля́рна 
шпарува́тість 

некапти́рованный некапто́ваний; н-ная 
сква́жина некапто́вана свердлови́на 

некарбона́тный некарбона́тний 
неки́слый неки́слий; н-лая по́чва не-

ки́слий ґрунт 
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некк нек, -ка, жерлови́на, -ни; вулка-
ни́ческий н. вулкані́чний нек (вулкані́чна 
жерлови́на); выдаю́щийся н. ви́сунений 
(ви́сунутий, ви́пнутий) нек (ви́сунена 
[ви́сунута] жерлови́на); ла́вовый н. 
ла́вовий нек (ла́вова жерлови́на); по-
бо́чный н. побі́чний нек (побі́чна жерло-
ви́на); септа́льный н. септа́льний нек 
(септа́льна жерлови́на); сло́жный н. скла-
дни́й нек (складна́ жерлови́на); ту́фовый н. 
ту́фовий нек (ту́фова жерлови́на); туфо-
ла́вовый н. туфола́вовий нек (туфола́вова 
жерлови́на) 

некка́льный нека́льний; н-ная ло́пасть 
нека́льна ло́пать 

не́кковый не́ковий 
неко́вкий нековки́й 
некогере́нтный некогере́нтний; н-ная 

экосисте́ма некогере́нтна екосисте́ма;  
н-ное рассе́ивание (рассе́яние) некоге-
ре́нтне розсі́ювання (розсія́ння) 

некои́т некої́т, -ту 
некоксу́ющийся некоксівни́й; н. у́голь 

некоксівне́ ву́гі́лля 
некомпенсацио́нный некомпенсаці́йний; 

н. ме́тод некомпенсаці́йний ме́тод 
некомпете́нтность некомпете́нтність,  

-ності, т. –ністю 
некомпете́нтный некомпете́нтний; н-ная 

поро́да некомпете́нтна поро́да; н-ная 
скла́дка некомпете́нтна скла́дка; н-ная 
скла́дчатость некомпете́нтна склад-
ча́стість; н. слой некомпете́нтний шар  

неконгениа́льный неконгеніа́льний 
неконгруэ́нтный неконгруе́нтний; н-ное 

плавле́ние неконгруе́нтне пла́влення 
неконденси́рующийся неконденсува́ль-

ний; н. газ неконденсува́льний газ 
неконсолиди́рованный неконсолідо́ваний 
некристалли́ческий некристалі́чний;  

н-кая тексту́ра некристалі́чна тексту́ра 
некрони́т некроні́т, -ту 
некропланкто́н некропланкто́н, -ну 
некрофа́г некрофа́г, -га 
некроцено́з некроцено́з, -зу; грави́йный н. 

граві́йний некроцено́з 
нексоцикли́т нексоциклі́т, -ту 
некто́н некто́н, -ну; активнопла́вающий н. 

активноплавни́й (активнопливу́чий) некто́н 
некто́нный некто́нний; н-ная фо́рма 

некто́нна фо́рма 
нектоцено́з нектоцено́з, -зу 

неледнико́вый нельодовико́вий; н. лёд 
нельодовико́вий лід 

нелету́честь неле́ткість, -кості, т. -кістю 
нелету́чий нелетки́й 
нелине́йность неліні́йність, -ності, т.  

-ністю 
нелине́йный неліні́йний; н. сигна́л ис-

каже́ния неліні́йний сигна́л ви́кривлення 
нельсони́т нельсоні́т, -ту 
немагни́тный немагні́тний; н-ная руда́ 

немагні́тна руда́; н. минера́л немагні́тний 
мінера́л 

немали́т немалі́т, -ту 
нематобласти́ческий нематобласти́чний 
нематобла́стовый нематобла́стовий;  

н-вая структу́ра нематобла́стова структу́ра 
немато́д немато́д, -да 
нематоли́т нематолі́т, -ту 
нематомо́рфный нематомо́рфний 
нематопо́ры мн. нематопо́ри, -по́р 
нематоте́ка нематоте́ка, -ки, д. и п. -те́ці, 

р. мн. -те́к 
нематофи́кус нематофі́кус, -са 
нематофито́н нематофіто́н, -на 
нематофо́р нематофо́р, -ру 
немафилли́т немафілі́т, -ту 
немафи́т немафі́т, -ту 
немерти́ны мн. немерти́ни 
немета́лл немета́л, -лу 
неметалли́ческий неметалі́чний, неме-

тале́вий; н-кие поле́зные ископа́емые 
неметалі́чні ко́ри́сні копа́лини 

неметаме́рный неметамі́рний 
неми́йский немі́йський; н-кие слои́ 

немі́йські шари́  
неми́т немі́т, -ту 
немо́й німи́й; н-ма́я ка́рта німа́ ка́рта 

(ма́па); н-ма́я поро́да німа́ поро́да; н-ма́я 
то́лща німа́ то́вща 

немопте́ра немопте́ра, -ри 
ненадкевичи́т ненадкевічи́т, -ту 
ненадкови́т ненадкові́т, -ту 
ненапласто́ванный ненапласто́ваний, 

ненашаро́ваний 
ненапряжённый ненапру́жений 
ненару́шенный непору́шений; н-ная 

поро́да непору́шена поро́да; н-ная соль 
непору́шена сіль; н-ное залега́ние непо-
ру́шене заляга́ння; н-ное месторожде́ние 
непору́шене родо́вище; н. пласт непо-
ру́шений пласт (непору́шений шар) 
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ненасыща́ющий ненаси́чувальний; 
н. компоне́нт ненаси́чувальний компоне́нт 

ненасы́щенный ненаси́чений; н. мине-
ра́л ненаси́чений мінера́л; н. углеводоро́д 
ненаси́чений вуглево́день 

ненорма́льный (о залегании) ненор-
ма́льний; н-ная поро́да ненорма́льна по-
ро́да; н-ное залега́ние ненорма́льне заля-
га́ння; н-ное паде́ние ненорма́льне паді́ння 

необло́мочный неула́мковий, невід-
ла́мковий, необло́мковий; н-ная поро́да 
неула́мкова (невідла́мкова, необло́мкова) 
поро́да 

необогащённый незбага́чений; н. у́голь 
незбага́чене ву́гі́лля 

необота́ника необота́ніка, -ки, д. и п. -ніці 
необрати́мость (развития, эволюции) 

необоро́тність, -ності, т. -ністю 
необрати́мый необоротни́й, невід-

но́вний; н-мая деформа́ция необоротна́ 
(невідно́вна) деформа́ція; н-мая реа́кция 
необоротна́ (невідно́вна) реа́кція; н-мая 
эволю́ция необоротна́ (невідно́вна) ево-
лю́ція; н-мое превраще́ние необоротне́ 
(невідно́вне) перетво́рення; н-мое явле́ние 
необоротне́ (невідно́вне) я́вище; н. проце́сс 
необоротни́й (невідно́вний) проце́с 

необъе́млющий неохо́плювальний; н-щая 
ра́ковина неохо́плювальна черепа́шка 
(му́шля, ско́йка); н-щая фо́рма неохо́плю-
вальна фо́рма 

неовулкани́ческий неовулкані́чний 
неовю́рм неовю́рм, -му 
неогастуни́т неогастуні́т, -ту 
неоге́й неоге́й, -ге́ю 
неоге́йский неоге́йський; н-кое ца́рство 

неоге́йське ца́рство 
неоге́н неоге́н, -ну 
неогене́з неогене́з, -зу 
неоге́нный, неоге́новый неоге́новий, 

неоге́нний; н-вая эпо́ха неоге́нова епо́ха; 
н. пери́од неоге́новий пері́од 

неоге́я неоге́я, -ге́ї 
неогнати́ческий неогнати́чний 
неоголоти́п неоголоти́п, -пу 
неогранённый неограно́ваний 
неодарвини́зм неодарвіні́зм, -му 
неодево́н неодево́н, -ну 
неоди́м неоди́м, -му 
неодновре́ме́нность неодноча́сність, -ності, 

т. -ністю 

неоднороднопроница́емый неоднорід-
нопроникни́й 

неодноро́дность неоднорі́дність, -ності, 
т. -ністю 

неодноро́дный неоднорі́дний; н-ная 
гру́ппа неоднорі́дна гру́па; н-ная дефор-
ма́ция неоднорі́дна деформа́ція; н-ная 
поро́да неоднорі́дна поро́да; н-ная среда́ 
неоднорі́дне середо́вище; н-ная тексту́ра 
неоднорі́дна тексту́ра; н-ное наруше́ние 
неоднорі́дне пору́шення; н. у́голь неодно-
рі́дне ву́гі́лля 

неозо́й неозо́й, -зо́ю 
неозооло́гия неозооло́гія, -гії 
неоинтру́зия неоінтру́зія, -зії 
неокалами́ты мн. неокаламі́ти, -тів 
неокатастрофи́зм неокатастрофі́зм, -му; 

автогенети́ческий н. автогенети́чний нео-
катастрофі́зм; ацикли́ческий н. ациклі́чний 
неокатастрофі́зм; цикли́ческий н. цик-
лі́чний неокатастрофі́зм; эктогенети́че-
ский н. ектогенети́чний неокатастрофі́зм 

неокероге́н неокероге́н, -ну 
неоклади́зм неоклади́зм, -му 
неоко́м неоко́м, -му 
неоко́нский неоко́нський; н-кая эпо́ха 

неоко́нська епо́ха 
неокоти́н неокоти́н, -ну 
неоламарки́зм неоламаркі́зм, -му 
неоли́т неолі́т, -ту 
неоли́т-эпо́ха неолі́т-епо́ха, -хи, д. и п.  

-епо́сі 
неолити́ческий неоліти́чний; н-кая 

культу́ра неоліти́чна культу́ра; н. век 
неоліти́чний вік; н-кое ору́дие неоліти́чне 
знаря́ддя 

неомессели́т неомеселі́т, -ту 
неоминерализа́ция неомінераліза́ція, -ції 
неомоби́льный неомобі́льний; н-ная 

зо́на неомобі́льна зо́на 
неоморфи́зм неоморфі́зм, -му 
неомо́рфный неомо́рфний; н. криста́лл 

неомо́рфний криста́л 
неомыля́емый неоми́люваний; н-мое 

вещество́ неоми́лювана речовина́ 
нео́н нео́н, -ну 
неони́ческий неоні́чний; н-кая ста́дия 

неоні́чна ста́дія 
неонтоло́гия неонтоло́гія, -гії 
неоокеа́н неоокеа́н, -ну 
неопалеозо́й неопалеозо́й, -зо́ю 
неопа́ллиум неопа́ліум, -му 
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неопи́ровый неопі́ровий; н-вая поро́да 
неопі́рова поро́да 

неопла́з неопла́з, -зу 
неоплейстоце́н неоплейстоце́н, -ну 
неопределённый неви́значений 
неопредели́мый невизна́чуваний, не-

озна́чуваний, невизна́чний; н-мая текс-
ту́ра невизна́чувана (неозна́чувана, неви-
значна́) тексту́ра 

неопро́бованный неопро́буваний 
неопурпури́т неопурпури́т, -ту 
неоргани́ческий неоргані́чний; н-кая 

кислота́ неоргані́чна кислота́; н-кая фо-
тодиссоциа́ция неоргані́чна фотодисо-
ціа́ція; н-кая хи́мия неоргані́чна хі́мія; 
н. ана́лиз неоргані́чний ана́ліз; н. мир 
неоргані́чний світ; н. флокуле́нт неорга-
ні́чний флокуле́нт; н. фотоси́нтез неорга-
ні́чний фотоси́нтез 

неориентиро́ванный неорієнто́ваний;  
н-ная структу́ра неорієнто́вана струк-
ту́ра; н-ная тексту́ра неорієнто́вана текс-
ту́ра; н-ное давле́ние неорієнто́ваний тиск 

неосновно́й неосновни́й 
неосо́ма неосо́ма, -ми 
неостратоти́п неостратоти́п, -пу 
неотантоли́т неотантолі́т, -ту 
неотверде́вший нестверді́лий, незатвер-

ді́лий; н-шие отложе́ния нестверді́лі (не-
затверді́лі) ві́дклади 

неотделённый невідокре́млений; н. ал-
ма́з невідокре́млений алма́з 

неотези́т неотезит, -ту 
неотекто́ника неотекто́ніка, -ки, д. и п.  

-ніці 
неотектони́ческий неотектоні́чний 
неоте́ния неоте́нія, -нії 
неоти́п неоти́п, -пу 
неотоки́т неотокі́т, -ту 
неотропи́ческий неотропі́чний; н-кая 

о́бласть неотропі́чна о́бласть 
неотсортиро́ванный невідсорто́ваний; 

н. у́голь невідсорто́ване ву́гі́лля 
неотстоя́вшийся невідсто́яний 
неотчётливый невира́зний, нечітки́й; 

н. клива́ж нечітки́й кліва́ж 
неофи́товый неофі́товий 
неофициа́льный неофіці́йний; н-ное 

стратиграфи́ческое подразделе́ние не-
офіці́йний стратиграфі́чний підро́зділ 

неохро́н неохро́н, -ну 
неоце́н неоце́н, -ну 

неоциани́т неоціані́т, -ту 
неочи́щенный неочи́щений; н-ная нефть 

неочи́щена на́фта; н. ка́мень неочи́щений 
ка́мінь 

неощути́мый невідчу́тний; н-мая 
структу́ра невідчу́тна структу́ра 

неоэнде́мик неоенде́мік, -ка 
непали́т непалі́т, -ту 
непаралле́льный непарале́льний; н-ное 

залега́ние непарале́льне заляга́ння; н-ное 
напластова́ние непарале́льне напласту-
ва́ння (нашарува́ння); н-ное несогла́сие 
непарале́льна незгі́дність 

непарафи́нистый непарафі́нистий 
непарисида́льный непарисида́льний;  

н-ное почкова́ние непарисида́льне брунь-
кува́ння 

непарнокопы́тные сущ., мн. непарноко-
пи́ті, -тих 

непарнопа́лые сущ., мн. непарнопа́лі, -лих 
непа́рный непа́рний; н-ная база́льная 

пласти́нка непа́рна база́льна пласти́нка; 
н-ная нить непа́рна ни́тка; н-ная терра́са 
непа́рна тера́са; н. плавни́к непа́рний 
плаве́ць (плавни́к) 

непересыха́ющий непересо́хлий, непе-
ресиха́ючий; н. исто́чник непересо́хле 
(непересиха́юче) джерело́ 

непериоди́ческий неперіоди́чний 
непериоди́чность неперіоди́чність, -ності, 

т. -ністю 
неперфори́рованный неперфоро́ваний; 

н-ная ра́ковина неперфоро́вана чере-
па́шка (му́шля, ско́йка) 

непиони́ческий непіоні́чний; н-кая 
ста́дия непіоні́чна ста́дія 

непио́т непіо́т, -ту 
непла́вкий неплавки́й 
непланкто́нный непланкто́нний 
неповреждённый непошко́джений 
непоглощённый непогли́нений, непо-

гли́нутий 
непогружа́ющийся незану́рювальний;  

н-щаяся скла́дка незану́рювальна скла́дка 
непода́тливость непідда́тливість, -вості, 

т. -вістю 
непода́тливый непідда́тливий 
неподви́жный нерухо́мий; н-ная дю́на 

нерухо́ма дю́на; н-ная щека́ нерухо́ма 
щока́; н-ное мелкомо́рье нерухо́ме міл-
комо́р'я; н-ные грани́цы ареа́лов неру-
хо́мі ме́жі (грани́ці) ареа́лів; н-ные пески́ 
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нерухо́мі піски́; н. вы́ступ щеки́ неру-
хо́мий ви́ступ щоки́; н. лёд нерухо́мий лід; 
н. ледни́к нерухо́мий льодови́к; н. по́люс 
нерухо́мий по́люс; н. углеро́д нерухо́мий 
вугле́ць; н. центр нерухо́мий центр 

неподелённый нерозді́лений; н-ные 
рёбра нерозді́лені ре́бра 

непозицио́нный непозиці́йний; н-ная 
систе́ма коди́рования непозиці́йна сис-
те́ма кодува́ння 

неполнокристалли́ческий неповнокри-
сталі́чний; н-кая структу́ра неповнокрис-
талі́чна структу́ра 

неполностеклова́тый неповносклува́тий; 
н-тая структу́ра неповносклува́та структу́ра 

неполнота́ неповнота́, -ти́; н. палеонто-
логи́ческой ле́тописи неповнота́ палеон-
тологі́чного літо́пису 

непо́лный непо́вний; н-ная влагоём-
кость непо́вна вологоє́мність (волого-
мі́сткість); н-ная гранитиза́ция непо́вна 
гранітиза́ція; н-ное дни́ще непо́вне 
дни́ще; н-ное превраще́ние непо́вне пере-
тво́рення; н-ные мезентериа́льные 
скла́дки непо́вні мезентеріа́льні скла́дки; 
н. цикл эро́зии непо́вний цикл еро́зії 

неполяризу́ющий неполяризаці́йний; 
н. электро́д неполяризаці́йний електро́д 

неполя́рный неполя́рний; н-ная экзи́на 
неполя́рна екзи́на 

непо́ристый непо́ристий; н-тая ра́ковина 
непо́риста черепа́шка (му́шля, ско́йка) 

непосре́дственный безпосере́дній; н-ная 
кро́вля безпосере́дня покрі́вля; н-ная по́чва 
безпосере́дній ґрунт; н-ная эмана́ция без-
посере́дня емана́ція 

непостоя́нный непості́йний; н-ная 
жи́ла непості́йна жи́ла; н-ная структу́ра 
непості́йна (неста́ла) структу́ра; н-ное 
ответвле́ние непості́йне (неста́ле) відга-
лу́ження; н. водоразде́л непості́йний во-
доділ́; н. исто́чник непості́йне джерело́ 

непра́вильность непра́вильність, -ності, 
т. -ністю 

непра́вильный непра́вильний; н-ная 
интру́зия непра́вильна інтру́зія; н-ная 
отде́льность непра́вильна окре́мість; н-ная 
решётка непра́вильні ґра́тки; н-ная 
слои́стость (слоева́тость) непра́вильна 
шарува́тість; н-ная трещинова́тость не-
пра́вильна тріщинува́тість; н-ное вклю-
че́ние непра́вильне вклю́чення; н-ное зер-

но́ непра́вильне зе́рно́; н-ное напласто-
ва́ние непра́вильне напластува́ння (наша-
рува́ння); н-ное наслое́ние непра́вильне 
нашарува́ння; н-ное тече́ние непра́вильна 
течія́; н-ные триакти́ны непра́вильні 
триакти́ни; н. ёж непра́вильний їжа́к; 
н. о́блик непра́вильний о́брис 

непра́вильно-зерни́стый неправильно-
зерни́стий; н-тая структу́ра неправильно-
зерни́ста структу́ра 

непра́вильно-клубкови́дный непра́виль-
но-клубкоподі́бний; н-ная ра́ковина  
непра́вильно-клубкоподі́бна черепа́шка 
(му́шля, ско́йка) 

непра́вильно-решётчатый непра́виль-
но-ґратча́стий; н-тая по́ристость не-
пра́вильно-ґратча́ста по́ристість; н-тая 
сте́нка непра́вильно-ґратча́ста сті́нка 

непра́вильно-се́тчатый непра́вильно-
сітча́стий, непра́вильно-сітча́тий; н-тая 
структу́ра непра́вильно-сітча́ста (не-
пра́вильно-сітча́та) структу́ра 

непра́вильно-такси́товый непра́вильно-
такси́товий; н-вая тексту́ра непра́вильно-
такси́това тексту́ра 

непреде́льный неграни́чний; н. силика́т 
неграни́чний силіка́т; н. углеводоро́д не-
грани́чний вуглево́день; 

непредохрани́тельный незапобі́жний; 
н-ные взры́вчатые вещества́ (ВВ) неза-
побі́жні вибухо́ві речови́ни (ВР) 

непреломля́ющий незало́мний, неза-
ло́млювальний 

непреобразо́ванный неперетво́рений; 
н. ток неперетво́рений струм 

непреры́вность 1. безпере́рвність, -ності, 
т. -ністю; 

2. непере́рвність, -ності, т. -ністю 
непреры́вный 1. безпере́рвний; н-ная 

инъе́кция безпере́рвна ін'є́кція; н-ная 
перисто́ма безпере́рвна перисто́ма; н-ная 
струя́ безпере́рвний стру́мінь; н-ное зале-
га́ние безпере́рвне заляга́ння; н-ное око-
лоу́стье безпере́рвне навкологи́рло (навко-
лоу́стя); н-ное осадконакопле́ние без-
пере́рвне осадконагрома́дження (осадко-
накопи́чення); н. годово́й исто́чник безпе-
ре́рвне річне́ джерело́; н. изоморфи́зм без-
пере́рвний ізоморфі́зм; н. карота́ж безпе-
ре́рвний карота́ж; н. контро́ль безпе-
ре́рвний контро́ль; н. лист безпере́рвний 
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лист; н. пото́к безпере́рвний поті́к; н. сейс-
мокарота́ж безпере́рвний сейсмокарота́ж; 
н. спектр безпере́рвний спектр; 

2. непере́рвний; н-ная величина́ непе-
ре́рвна величина́; у́зкие н-ные до́ли вузькі́ 
непере́рвні ча́стки́ 

неприкреплённый неприкрі́плений;  
н-ная фо́рма неприкрі́плена фо́рма 

неприспосо́бленный непристосо́ваний; 
н-ная фо́рма непристосо́вана фо́рма 

непрободённый 1. непро́рваний; н-ная 
фораминифе́ра непро́рвана форамініфе́ра; 

2. непроко́лений, непроко́лотий 
непродо́льный непоздо́вжній, непо-

до́вжній; лине́йный н. годо́граф ліні́йний 
непоздо́вжній (неподо́вжній) годо́граф 

непродукти́вный непродукти́вний; н-ная 
зо́на непродукти́вна зо́на; н-ная сви́та не-
продукти́вна сві́та; н-ная сква́жина  
непродукти́вна свердлови́на; н-ное пятно́ 
непродукти́вна пля́ма; н. песо́к непродук-
ти́вний пісо́к; н. пласт непродукти́вний 
пласт (непродукти́вний шар) 

непрозра́чность непрозо́рість, -рості, т. 
-рістю 

непрозра́чный непрозо́рий; н-ная ма́сса 
непрозо́ра ма́са; н-ное вещество́ непро-
зо́ра речовина́; н. агрега́т непрозо́рий 
агрега́т; н. шлиф непрозо́рий шліф 

непромы́шленный непромисло́вий; н-ная 
жи́ла непромисло́ва жи́ла; н-ная поро́да 
непромисло́ва поро́да; н-ная руда́ непро-
мисло́ва руда́; н-ное месторожде́ние не-
промисло́ве родо́вище 

непроница́емость непрони́кність, -ності, 
т. -ністю 

непроница́емый непроникни́й, непро-
ни́кливий; н-мая гли́на непроникна́ 
гли́на; н-мая поро́да непроникна́ поро́да; 
н. пласт непроникни́й пласт (непроник-
ни́й шар); н. слой непроникни́й шар  

непроткну́тый непроткну́тий; н. пласт 
непроткну́тий пласт (непроткну́тий шар); 
н. слой непроткну́тий шар 

непротыка́ющий непротика́ючий, не-
простро́млювальний; н. ку́пол непроти-
ка́юча (непростро́млювальна) ба́ня (непро-
тика́ючий [непростро́млювальний] ку́пол) 

непроходи́мый непрохідни́й 
непрямоходя́щий непрямоходя́чий 
нептуни́зм нептуні́зм, -му 
нептуни́сты мн. нептуні́сти, -тів 

нептуни́т нептуні́т, -ту 
нептуни́ческий нептуні́чний; н-кая по-

ро́да нептуні́чна поро́да 
непуи́т непуї́т, -ту 
неравнобо́кий нерівнобіч́ний 
неравнове́сность нерівнова́жність, -ності, 

т. -ністю 
неравнове́сный нерівнова́жний; н-ные 

ме́тоды нерівнова́жні ме́тоди; н-ные сис-
те́мы земно́й коры́ нерівнова́жні систе́ми 
земно́ї кори́; н-ные усло́вия нерівнова́жні 
умо́ви; н. соста́в нерівнова́жний склад 

неравногра́нный нерівногра́нний 
неравнозерни́стый нерівнозерни́стий 
неравноло́пастный нерівнолопате́вий 
неравноме́рно-зерни́стый нерівно-

мі́рно-зерни́стий; н-тая поро́да нерівно-
мі́рно-зерни́ста поро́да; н-тая структу́ра 
нерівномі́рно-зерни́ста структу́ра; н-тое 
строе́ние нерівномі́рно-зерни́ста будо́ва 

неравноме́рность нерівномі́рність, -ності, 
т. -ністю 

неравноме́рный нерівномі́рний; н-ное 
давле́ние нерівномі́рний тиск; н-ное дви-
же́ние нерівномі́рний рух; н-ное место-
рожде́ние нерівномі́рне родо́вище; н-ное 
распределе́ние нерівномі́рний розпо́діл; 
н-ные отложе́ния нерівномі́рні ві́дклади 

неравному́скульный нерівному́скульний; 
н-ная двуство́рка нерівному́скульна дво-
сту́лка; н. моллю́ск нерівному́скульний  
молю́ск 

неравноскло́нный нерівносхи́льний;  
н-ные рёбра нерівносхи́льні ре́бра 

неравноство́рчатость нерівносту́лковість, 
-вості, т. -вістю, нерівностулча́стість, -тості, 
т. -тістю 

неравноство́рчатый нерівносту́лковий, 
нерівносту́лчастий; н-тая ра́ковина нерів-
носту́лкова черепа́шка (му́шля, ско́йка) 

неравносторо́нний нерівнобі́чний, нерів-
носторо́нній; н-няя ра́ковина нерівно-
бі́чна (нерівносторо́ння) черепа́шка 
(му́шля, ско́йка); н-няя ство́рка нерівно-
бі́чна (нерівносторо́ння) сту́лка 

неравносторо́нность нерівнобіч́ність,  
-ності, т. -ністю, нерівносторо́нність,  
-ності, т. -ністю 

нерадиоге́нный нерадіоге́нний 
неразба́вленный нерозба́влений 
неразве́данный нерозві́даний; н-ные 

запа́сы нерозві́дані запа́си 
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неразведённый нерозве́дений 
неразветвлённый нерозгалу́жений;  

н-ные ру́ки нерозгалу́жені ру́ки; н. ко́рень 
нерозгалу́жений ко́рінь; н. луч нерозга-
лу́жений про́мінь 

нера́звитый нерозви́нений, нероз-
ви́нутий; н-тая антиклина́ль нерозви́нена 
(нерозви́нута) антикліна́ль; н-тая струк-
ту́ра нерозви́нена (нерозви́нута) струк-
ту́ра; н. ландша́фт нерозви́нений (нероз-
ви́нутий) ландша́фт 

неразделённый нерозді́лений 
неразличи́мый нерозрізне́нний; н-мая 

структу́ра нерозрізне́нна структу́ра; 
н. минера́л нерозрізне́нний мінера́л 

неразраба́тывающийся нероз-
ро́блювальний; н-щееся месторожде́ние 
нерозро́блювальне родо́вище 

неразруши́мость незруйно́вність, -ності, 
т. -ністю 

неразры́вность нерозри́вність, -ності, т. 
-ністю 

нераска́лывающийся нерозко́лювальний 
нераспознава́емый нерозпізна́ваний 
нераспусти́вшийся нерозго́рнутий, не-

розго́рнений; н. лист нерозго́рнутий (не-
розго́рнений) лист 

нерассланцо́ванный нерозсланцьо́ваний; 
н-ная тексту́ра нерозсланцьо́вана тексту́ра 

нерассортиро́ванный нерозсорто́ваний, 
непосорто́ваний 

нерастворённый нерозчи́нений 
нераствори́мый нерозчи́нний; н-мое 

вещество́ нерозчи́нна речовина́; н. сили-
ка́т нерозчи́нний силіка́т 

нерасчленённый нерозчлено́ваний; 
н. водоразде́л нерозчлено́ваний вододі́л 

нерасщеплённый нерозще́плений 
нерва́льный нерва́льний; н-ная дуга́ 

нерва́льна дуга́; н-ная пласти́нка не-
рва́льна пласти́нка 

нересни́цкий нересни́цький; н-кая под-
сви́та нересни́цька підсві́та 

нерине́евский нерине́ївський; н-вые 
слои́ нерине́ївські шари́  

нерине́и мн. нерине́ї, -не́й 
нерине́лловый нерине́ловий; н-вые 

слои́ нерине́лові шари́  
нери́товый, нерити́ческий нери́товий, 

нерити́чний; н-вая (н-кая) зо́на нери́това 
(нерити́чна) зо́на; н-вая (н-кая) о́бласть 
нери́това (нерити́чна) о́бласть; н-вая  

(н-кая) фа́ция нери́това (нерити́чна) 
фа́ція; н-вые (н-кие) оса́дки нери́тові 
(нерити́чні) оса́дки 

неро́вность нері́вність, -ності, т. -ністю; 
волнообра́зная н. хвилеподіб́на не-
рі́вність; н. релье́фа нері́вність рельє́фу 

неро́вный нері́вний; н-ная по́чва не-
рі́вний ґрунт; н. грунт нері́вний ґрунт; 
н. изло́м нері́вний злам (злом); н. край 
нері́вний край; н. релье́ф нері́вний рельє́ф 

неру́дный неру́дний; н-ная жи́ла не-
ру́дна жи́ла; н-ная часть жи́лы неру́дна 
части́на жи́ли; н-ные ископа́емые неру́дні 
копа́лини; н-ные поле́зные ископа́емые 
неру́дні ко́ри́сні копа́лини; н. минера́л 
неру́дний мінера́л 

несамоистека́ющий несамовитічни́й 
несамостоя́тельный несамості́йний; н-ная 

ма́гма несамості́йна ма́гма; н-ная сте́нка 
несамості́йна сті́нка; н-ные при́знаки 
несамості́йні озна́ки 

несвёрнутый незго́рнутий 
несвита́евский несвіта́ївський; н-кие 

слои́ несвіта́ївські шари́  
несво́йственный невласти́вий 
несвя́занность незв'я́заність, -ності, т.  

-ністю 
несвя́занный (о грунте и т. п.) не-

зв'я́заний; н-ная вода́ незв'я́зана вода́;  
н-ная поро́да незв'я́зана поро́да 

несгла́женный незгла́джений; н-ная до-
ли́на незгла́джена доли́на 

несгуща́емый незгу́щуваний 
несейсми́ческий несейсмі́чний 
несжима́емость нести́скуваність, -ності, 

т. -ністю, нести́сливість, -вості, т. -вістю 
несжима́емый нести́сливий, нести́скуваний 
несилика́тный несиліка́тний; н-ная 

ма́гма несиліка́тна ма́гма 
несимметри́чность несиметри́чність,  

-ності, т. -ністю 
несимметри́чный несиметри́чний; н-ная 

скла́дка несиметри́чна скла́дка; н. гре́бень 
несиметри́чний гре́бінь 

несквегони́т несквегоні́т, -ту 
несквозно́й нена́скрізний; н. та́лик не-

на́скрізний та́лик 
нескла́дчатый нескладча́стий 
несли́т неслі́т, -ту 
неслоистопокро́вный нешаруватопо-

кривни́й 
неслои́стый нешарува́тий; н-тая текс-

ту́ра нешарува́та тексту́ра; н-тые нано́сы 
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нешарува́ті нано́си; н. покро́в нешару-
ва́тий по́крив 

несме́шиваемость незмі́шуваність, -ності, 
т. -ністю; н. жи́дкостей незмі́шуваність 
ріди́н 

несме́шивающийся незмі́шувальний 
несоверше́нный недоскона́лий; н-ная 

сква́жина недоскона́ла свердлови́на;  
н-ная спа́йность недоскона́ла спа́йність; 
н-ная структу́ра недоскона́ла структу́ра; 
н. изоморфи́зм недоскона́лий ізоморфі́зм; 
н. криста́лл недоскона́лий криста́л 

несоверше́нство недоскона́лість, -лості, 
т. -лістю 

несовмести́мость несумі́сність, -ності, 
т. -ністю 

несовмести́мый несумі́сний; н-мая 
фа́ция несумі́сна фа́ція 

несогла́сие незгі́дність, -ності, т. -ністю; 
ви́димое н. ви́дима незгі́дність; вто-
ри́чное н. втори́нна незгі́дність; дену-
дацио́нное н. денудацій́на незгі́дність; 
дислокацио́нное н. дислокаці́йна не-
згі́дність; конседиментацио́нное н. кон-
седиментаці́йна незгі́дність; ло́жное н. 
хи́бна незгі́дність; лока́льное н. лока́льна 
незгі́дність; ме́стное н. місце́ва не-
згі́дність; непаралле́льное н. непара-
ле́льна незгі́дність; н. паде́ния незгі́дність 
паді́ння; н. с переры́вом отложе́ний не-
згі́дність із пере́рвою ві́дкладів; о́бщее н. 
зага́льна незгі́дність; разрывно́е н. розривна́ 
незгі́дність; региона́льное н. регіона́льна 
незгі́дність; скры́тое н. прихо́вана не-
згі́дність; стратиграфи́ческое н. страти-
графі́чна незгі́дність; структу́рное н. 
структу́рна незгі́дність; тектони́ческое н. 
тектоні́чна незгі́дність; трансгресси́вное н. 
трансгреси́вна незгі́дність; углово́е н. 
кутова́ незгі́дність; формацио́нное н. фор-
маці́йна незгі́дність; эпигенети́ческое н. 
епігенети́чна незгі́дність; эрозио́нное 
(эрози́йное) н. ерозі́йна незгі́дність 

несогла́сный незгі́дний; н-ная интру́-
зия незгі́дна інтру́зія; н-ная инъе́кция 
незгі́дна ін'є́кція; н-ная паралле́льная 
тексту́ра незгі́дна парале́льна тексту́ра;  
н-ная пове́рхность незгі́дна пове́рхня;  
н-ное залега́ние незгі́дне заляга́ння; н-ное 
напластова́ние незгі́дне напластува́ння 
(нашарува́ння); н-ное наслое́ние незгі́дне 
нашарува́ння; н-ное паде́ние незгі́дне 

паді́ння; н-ное перекры́тие незгі́дне пере-
криття́; н-ное те́ло незгі́дне ті́ло; н-ные 
наруше́ния незгі́дні пору́шення; н. бе́рег 
незгі́дний бе́рег; н. конта́кт незгі́дний 
конта́кт; н. надви́г незгі́дний на́сув 

несогла́сно незгі́дно; несогла́сно напла-
сто́ванный незгі́дно напласто́ваний 

несолеобразу́ющий несолетві́рний, не-
солеутво́рювальний; н-щий окси́д несоле-
тві́рний (несолеутво́рювальний) окси́д 

несопряжённый несполу́чений, не-
з'є́днаний; н-ная по́ра несполу́чена  
(нез'є́днана) по́ра 

несоразме́рный нерозмі́рний, невідпо-
ві́дний 

несортиро́ванный несорто́ваний; н-ная 
поро́да несорто́вана поро́да; н-ная руда́ 
несорто́вана руда́; н-ные оса́дки несор-
то́вані оса́дки 

несочленённый незчлено́ваний,  
нез'є́днаний 

неспека́ющийся неспікли́вий, неспікни́й; 
н. у́голь неспікли́ве (неспікне́) ву́гі́лля 

несплошно́й несуці́льний 
неспосо́бность незда́тність, -ності, т.  

-ністю 
несре́занный незрі́заний; н-ное зерно́ 

незрі́зане зе́рно́ 
несро́дный неспорі́днений 
нестанда́ртный нестанда́ртний 
не́стеровский не́стеровський; н-кая 

сви́та не́стеровська сві́та 
несто́йкий нестійки́й; н. минера́л 

нестійки́й мінера́л 
несуще́ственный неісто́тний; н. мине-

ра́л неісто́тний мінера́л 
несу́щий несу́чий, носі́йний; н-щая вода́ 

несу́ча (носі́йна) вода́; н-щая пове́рхность 
несу́ча (носі́йна) пове́рхня; н-щая спо-
со́бность несу́ча (носі́йна) зда́тність;  
н-щая частота́ несу́ча (носі́йна) частота́ 

несцементи́рованный незцементо́ваний; 
н-ная поро́да незцементо́вана поро́да;  
н-ные нано́сы незцементо́вані нано́си; 
н. материа́л незцементо́ваний матеріа́л 

нетектони́ческий нетектоні́чний; 
н. конта́кт нетектоні́чний конта́кт 

нетеплопрово́дный нетеплопрові́дний 
нетерма́льный нетерма́льний; н. исто́ч-

ник нетерма́льне джерело́ 
нетипи́чный нетипо́вий 
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нетро́нутый незаче́плений, нето́рканий, 
нето́ркнутий, неза́йманий; н-тая за́лежь 
незаче́плений (нето́рканий, нето́ркнутий, 
неза́йманий) по́клад; н-тая руда́ незаче́плена 
(нето́ркана, нето́ркнута, неза́ймана) руда́;  
н-тое месторожде́ние незаче́плене (не-
то́ркане, нето́ркнуте, неза́ймане) родо́вище; 
н. масси́в незаче́плений (нето́рканий, не-
то́ркнутий, неза́йманий) маси́в; н. у́голь 
незаче́плене (нето́ркане, нето́ркнуте, не-
за́ймане) ву́гі́лля 

неуда́вшийся невда́лий; н-шаяся ре-
ду́кция невда́ла реду́кція 

неуплотнённый неущі́льнений; н-ная 
поро́да неущі́льнена поро́да; н-ные на-
но́сы неущі́льнені нано́си; н. песо́к  
неущі́льнений пісо́к 

неупоря́доченность невпорядко́ваність, 
-ності, т. -ністю 

неупоря́доченный невпорядко́ваний;  
н-ное сраста́ние минера́лов невпоряд-
ко́ване зроста́ння (зро́щення) мінера́лів 

неупру́гий непру́жни́й; н-гое рассе́ива-
ние (рассе́яние) непру́жне́ розсі́ювання 
(розсія́ння) 

неуравнове́шенный неврівнова́жений; 
н-ная часть земно́й коры́ неврівнова́жена 
части́на земно́ї кори́ 

неустанови́вшийся неста́лий, неуста́ле-
ний; н-шаяся по́чва неста́лий (неуста́ле-
ний) ґрунт; н-шееся давле́ние неста́лий 
(неуста́лений) тиск; н-шееся движе́ние 
неста́лий (неуста́лений) рух; н-шееся те-
че́ние неста́ла (неуста́лена) течія́; н. пото́к 
неста́лий (неуста́лений) поті́к 

неусто́йчивость несті́йкість, -кості, т.  
-кістю 

неусто́йчивый нестійки́й; н-вая кро́вля 
нестійка́ покрі́вля; н-вая поро́да нестійка́ 
поро́да; н-вая по́чва нестійки́й ґрунт;  
н-вое равнове́сие нестійка́ рівнова́га; 
н. минера́л нестійки́й мінера́л; текто-
ни́ческая н-вая о́бласть тектоні́чна не-
стійка́ о́бласть 

нефедиеви́т нефедієві́т, -ту 
нефели́н нефелі́н, -ну; ка́лиевый н. 

ка́лієвий нефелі́н 
нефелиноапати́товый нефеліноапати́то-

вий; н-вые ру́ды нефеліноапати́тові ру́ди 
нефелингидра́т нефелінгідра́т, -ту 
нефелиниза́ция нефелініза́ція, -ції 
нефелини́т нефеліні́т, -ту; мели-

ли́товый н. мелілі́товий нефеліні́т 

нефелини́товый нефеліні́товий; н-вая 
структу́ра нефеліні́това структу́ра 

нефелинито́ид нефелініто́їд, -ду 
нефели́новый нефелі́новий; альби́то-

вый н. сиени́т альбі́товий нефелі́новий 
сієні́т; н-вая руда́ нефелі́нова руда́; н-вое 
стекло́ нефелі́нове скло; н. база́льт нефе-
лі́новий база́льт; н. гнейс нефелі́новий 
гнейс; н. песо́к нефелі́новий пісо́к; н. сие-
ни́т нефелі́новий сієні́т; н. тефри́т нефе-
лі́новий тефри́т; н. трапп нефелі́новий 
трап; н. фоноли́т нефелі́новий фонолі́т; 
н. шонкини́т нефелі́новий шонкіні́т 

нефело́идный нефело́їдний; н. горизо́нт 
нефело́їдний горизо́нт 

неформирова́вшийся неформо́ваний;  
н-шаяся по́чва неформо́ваний ґрунт 

нефри́дий нефри́дій, -дію 
нефри́т нефри́т, -ту; бе́лый н. бі́лий не-

фри́т; ло́жный н. фальши́вий нефри́т; 
н. Боуэ́на нефри́т Боуе́на 

нефрити́т нефрити́т, -ту 
нефрито́ид нефрито́їд, -ду 
нефритоподо́бный нефритоподі́бний; 

н. серпенти́н нефритоподі́бний серпенти́н 
нефролепидипо́идный нефролепіди-

по́їдний; н. нуклеоко́нх нефролепіди-
по́їдний нуклеоко́нх 

нефтега́з нафтога́з, -зу 
нефтега́зовый нафтога́зовий; морско́й 

н. про́мысел морськи́й нафтога́зовий 
про́мисел; н-вая геофи́зика нафтога́зова 
геофі́зика; н-вая за́лежь нафтога́зовий 
по́клад; н-вая сме́сь нафтога́зова су́міш; 
н. сепара́тор нафтога́зовий сепара́тор 

нефтегазоконденса́тный нафтогазокон-
денса́тний; н-ная за́лежь нафтогазокон-
денса́тний по́клад 

нефтегазоматери́нский нафтогазомате-
ри́нський 

нефтегазонакопле́ние нафтогазонако-
пи́чення 

нефтегазоно́сность нафтогазоно́сність,  
-ності, т. -ністю 

нефтегазоно́сный нафтогазоно́сний; н-ная 
зо́на нафтогазоно́сна зо́на; н-ная о́бласть 
нафтогазоно́сна о́бласть; н-ная прови́нция 
нафтогазоно́сна прові́нція; н-ная сви́та наф-
тогазоно́сна сві́та; н-ная толщина́ нафтога-
зоно́сна товщина́; н. бассе́йн нафтогазо-
но́сний басе́йн; н. ко́мплекс нафтогазо-
но́сний ко́мплекс; н. пласт нафтогазоно́сний 
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пласт (нафтогазоно́сний шар); н. эта́ж наф-
тогазоно́сний по́верх 

нефтегазопрово́д нафтогазопрові́д, -во́ду 
нефтегазопромы́шленный нафтогазоп-

ромисло́вий; н-ная геоло́гия нафтогазоп-
ромисло́ва геоло́гія 

нефтегазопроявле́ние нафтогазопро́яв, -ву 
нефтегеологи́ческий нафтогеологі́чний; 

н-кое райони́рование нафтогеологіч́не 
районува́ння 

нефтеги́ль нафтогі́ль, -лю, т. -лем 
нефтеёмкость нафтоє́мність, -ності, т.  

-ністю, нафтомі́сткість, -кості, т. -кістю 
нефтеза́лежь нафтопо́клад, -ду; вися́чая н. 

вися́чий нафтопо́клад; козырько́вая н. 
козирко́вий нафтопо́клад; тектони́ческая 
экрани́рованная н. тектоні́чний екра-
но́ваний нафтопо́клад 

нефтематери́нский нафтоматери́нський; 
н-кая поро́да нафтоматери́нська поро́да; 
н-кая сви́та нафтоматери́нська сві́та;  
н-кая фа́ция нафтоматери́нська фа́ція;  
н-кая форма́ция нафтоматери́нська  
форма́ція 

нефтенасы́щенность нафтонаси́ченість, 
-ності, т. -ністю; н. пласта́ нафтона-
си́ченість пласта́ (ша́ру); оста́точная н. 
за́лишко́ва нафтонаси́ченість 

нефтено́сность нафтоно́сність, -ності, т. 
-ністю; пятни́стая н. плями́ста нафто-
но́сність 

нефтено́сный нафтоно́сний; н-ная зо́на 
нафтоно́сна зо́на; н-ная о́бласть нафто-
но́сна о́бласть; н-ная пло́щадь нафто-
но́сна пло́ща; н-ная поро́да нафтоно́сна 
поро́да; н-ная прови́нция нафтоно́сна 
прові́нція; н-ная сви́та нафтоно́сна сві́та; 
н-ная структу́ра нафтоно́сна структу́ра; 
н-ная то́лща нафтоно́сна то́вща; н-ная 
фа́ция нафтоно́сна фа́ція; н-ные отло-
же́ния нафтоно́сні ві́дклади; н. бассе́йн 
нафтоно́сний басе́йн; н. горизо́нт нафто-
но́сний горизо́нт; н. песо́к нафтоно́сний 
пісо́к; н. пласт нафтоно́сний пласт (наф-
тоно́сний шар); н. райо́н нафтоно́сний 
райо́н; н. сла́нец нафтоно́сний сла́нець; 
н. слой нафтоно́сний шар  

нефтеобразу́ющий нафтотві́рний, нафто-
утво́рювальний 

нефтеотда́ча нафтовідда́ча, -чі, т. -чею 
нефтеперерабо́тка нафтопереро́бка, -ки, 

д. и п. -бці, р. мн. -бок 

нефтеперека́чивающий нафтопере-
ка́чувальний; н-щая ста́нция нафтопере-
ка́чувальна ста́нція 

нефтепо́иски мн. нафтопо́шуки, нафто-
шука́ння, нафторо́зшуки 

нефтепрово́д нафтопрові́д, -во́ду; маги-
стра́льный н. магістра́льний нафтопрові́д 

нефтепрово́дный нафтопрові́дни́й;  
н-ная труба́ нафтопрові́дна́ труба́ 

нефтепроду́кт нафтопроду́кт, -ту 
нефтепроизводя́щий нафтовиробни́й;  

н-щая поро́да нафтовиробна́ поро́да;  
н-щая сви́та нафтовиробна́ сві́та 

нефтепромысло́вый нафтопромис-
ло́вий; н-вая геоло́гия нафтопромисло́ва 
геоло́гія 

нефтепроявле́ние нафтопро́яв, -ву 
нефтеразве́дка нафторозві́дування, на-

фторо́звідка, -ки, д. и п. -дці, р. мн. -док 
нефтесбо́рный нафтозбира́льний; 

н. пункт нафтозбира́льний пункт 
нефтехи́мия нафтохі́мія, -мії 
нефть на́фта, -ти; абсорби́рованная н. 

абсорбо́вана на́фта; анома́льная (анома-
ли́йная) н. анома́льна (аномалі́йна) на́фта; 
аромати́ческая н. аромати́чна на́фта; 
асфа́льтовая н. асфа́льтова на́фта; влаго-
содержа́щая н. вологовмі́сна на́фта; вто-
ри́чная н. втори́нна на́фта; вы́ветренная 
(вы́ветрившаяся) н. ви́вітрена (зві́трена) 
на́фта; е́дкая н. їдка́ на́фта; зелёная н. 
зеле́на на́фта; лёгкая н. легка́ на́фта; мёр-
твая н. ме́ртва на́фта; мета́новая н. ме-
та́нова на́фта; мигри́ровавшая н. міг-
ро́вана на́фта; нафте́новая н. нафте́нова 
на́фта; неочи́щенная н. неочи́щена на́фта; 
н. асфа́льтового основа́ния на́фта ас-
фа́льтової осно́ви; н. со сме́шанным ос-
нова́нием на́фта зі змі́шаною осно́вою; 
обессо́ленная н. знесо́лена на́фта; ос-
та́точная н. за́лишко́ва на́фта; 
очи́щенная н. очи́щена на́фта; пара-
фи́нистая н. парафі́ниста на́фта; пара-
фи́нисто-асфа́льтовая н. парафі́нисто-
асфа́льтова на́фта; перви́чная н. перви́нна 
на́фта; поглощённая н. погли́нена (по-
гли́нута) на́фта; рафини́рованная н. рафі-
но́вана на́фта; свобо́дная н. ві́льна на́фта; 
сгусти́вшаяся н. згу́сла (загу́сла) на́фта; 
серни́стая н. сірчи́ста на́фта; синтети́-
ческая н. синтети́чна на́фта; смоли́стая н. 
смоли́ста на́фта; сыра́я н. сира́ на́фта; 
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твёрдая н. тверда́ на́фта; то́пливная н. 
па́ливна на́фта; тре́щинная н. трі́щинна 
на́фта; тяжёлая н. важка́ на́фта; фон-
та́нная н. фонта́нна на́фта; чёрная смо-
ли́стая н. чо́рна смоли́ста на́фта; чи́стая н. 
чи́ста на́фта; эмульги́рованная н. емуль-
го́вана на́фта 

нефтьсодержа́щий нафтовмі́сний 
нефтяно́й на́фто́вий; н-на́я вода́ 

на́фто́ва вода́; н-на́я геоло́гия на́фто́ва 
геоло́гія; н-на́я гидра́влика на́фто́ва гід-
ра́вліка; н-на́я за́лежь на́фто́вий по́клад; 
н-на́я лову́шка на́фто́ва па́стка; н-на́я 
магистра́ль на́фто́ва магістра́ль; н-на́я 
оторо́чка на́фто́ва облямі́вка; н-на́я 
сква́жина на́фто́ва свердлови́на; н-на́я 
со́пка на́фто́ва со́пка; н-на́я эму́льсия 
на́фто́ва ему́льсія; н-но́е ма́сло на́фто́ве 
ма́сло; н-но́е местонахожде́ние на́фто́ве 
місцезнахо́дження; н-но́е месторожде́ние 
на́фто́ве родо́вище; н-но́е то́пливо 
на́фто́ве па́ливо; н. асфа́льт на́фто́вий 
асфа́льт; н. би́тум на́фто́вий бі́тум; н. газ 
на́фто́вий газ; н. горизо́нт на́фто́вий гори-
зо́нт; н. исто́чник на́фто́ве джерело́; 
н. кокс на́фто́вий кокс; н. пласт на́фто́вий 
пласт (на́фто́вий шар); н. фонта́н 
на́фто́вий фонта́н; н. эквивале́нт 
на́фто́вий еквівале́нт; н. эфи́р на́фто́вий 
ефі́р; н-ны́е оста́тки на́фто́ві за́лишки; 
откры́тый н. фонта́н відкри́тий на́фто́вий 
фонта́н 

нецилиндри́чность нециліндри́чність,  
-ності, т. -ністю 

нечеловекообра́зный нелюдиноподі́бний 
нечи́стый нечи́стий; н. известня́к не-

чи́стий вапня́к; н. пласт нечи́стий пласт 
(нечи́стий шар); н. у́голь нечи́сте ву́гі́лля 

нечле́нистый нечле́нистий; н-тые 
че́рви нечле́нисті че́рви 

нешлифо́ванный нешліфо́ваний; н. ал-
ма́з нешліфо́ваний алма́з 

неэквидиста́нтный нееквідиста́нтний; 
н-ная дискретиза́ция нееквідиста́нтна 
дискретиза́ція 

неэквипотенциа́льный нееквіпотен-
ці́йний; н. проводни́к нееквіпотенці́йний 
провідни́к 

нея́сно неясно нея́сно вы́раженный 
нея́сно ви́ражений 

нея́сный нея́сни́й, невира́зний; н-ная 
слои́стость (слоева́тость) невира́зна ша-

рува́тість; н-ное жилкова́ние невира́зне 
жилкува́ння; н-ное напластова́ние неви-
ра́зне напластува́ння (нашарува́ння); 
н. шов невира́зний шов 

ниага́рский ніага́рський; н. отде́л ніа-
га́рський ві́дділ 

нива́льный ніва́льний; н-ная впа́дина ні-
ва́льна запа́дина; н-ная о́бласть ніва́льна 
о́бласть; н. кли́мат ніва́льний клі́мат 

нива́ция ніва́ція, -ції 
нивеи́т нівеї́т, -ту 
нивели́р нівелі́р, -ра; барометри́ческий н. 

барометри́чний нівелі́р; бинокуля́рный н. 
бінокуля́рний нівелі́р; ручно́й н. ручни́й 
нівелі́р 

нивели́рный нівелі́рний; н. кол ніве-
лі́рний кіл 

нивели́рование нівелюва́ння; баромет-
ри́ческое н. барометри́чне нівелюва́ння; 
геометри́ческое н. геометри́чне нівелю-
ва́ння; н. пове́рхности нівелюва́ння по-
ве́рхні; повто́рное н. повто́рне нівелю-
ва́ння; прецизио́нное н. прецизі́йне ніве-
люва́ння; продо́льное н. поздо́вжнє (по-
до́вжнє) нівелюва́ння; то́чное н. то́чне 
нівелюва́ння; тригонометри́ческое н. 
тригонометри́чне нівелюва́ння 

нивели́рованный нівельо́ваний; н-ная 
равни́на нівельо́вана рівни́на 

нивели́ровать[ся] нівелюва́ти[ся], -лю́ю,  
-лю́єш, -лю́є[ться] 

нивелиро́вка нівелюва́ння 
нивелиро́вочный нівелюва́льний; н-ная 

ле́нта нівелюва́льна стрі́чка; н-ная ли-
не́йка нівелюва́льна ліні́йка 

нивелиро́вщик нівелюва́льник, -ка 
нивели́р-теодоли́т нівелі́р-теодолі́т, -та 
нивени́т нівені́т, -ту 
ниви́т ніві́т, -ту 
нигглии́т ніглії́т, -ту 
нигери́т нігери́т, -ту 
нигресци́т нігресци́т, -ту 
нигри́н нігри́н, -ну 
нигри́т нігри́т, -ту 
нигрити́т нігрити́т, -ту; кероге́новый н. 

кероге́новий нігрити́т; экзи́новый н.  
екзи́новий нігрити́т 

нигро́л нігро́л, -лу 
нижележа́щий нижчележа́чий; н-щая 

ма́сса нижчележа́ча ма́са; н-щая поро́да 
нижчележа́ча поро́да; н-щая то́лща ниж-
чележа́ча то́вща; н-щие отложе́ния  
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нижчележа́чі ві́дклади; н. слой нижчеле-
жа́чий шар  

нижнебыстри́цкий нижньобистри́цький; 
н-кая подсви́та нижньобистри́цька підсві́та 

нижнедево́нский нижньодево́нський;  
н-кая фа́за горообразова́ния нижньоде-
во́нська фа́за гороутво́рення (горотворення) 

нижнеиеро́глифовый нижньоієро́гліфо-
вий; н-вые слои́ нижньоієро́гліфові шари́  

нижнеказа́нский нижньоказа́нський; 
н. спирифе́ровый подъя́рус нижньоказа-
нський спірифе́ровий під'я́рус 

нижнеки́евский нижньоки́ївський;  
н-кая подсви́та нижньоки́ївська підсві́та 

нижнеменели́товый нижньомене-
лі́товий; н-вая подсви́та нижньомене-
лі́това підсві́та 

нижненадру́дный нижньонадру́дний;  
н-ные отложе́ния нижньонадру́дні ві́дклади 

нижненовопетро́вский нижньоновопет-
рі́вський; н-кая подсви́та нижньоновопе-
трі́вська підсві́та 

нижнеосно́вный нижньоосно́вний; н-ная 
пласти́нка нижньоосно́вна пласти́нка;  
н-ная табли́чка нижньоосно́вна табли́чка 

нижнесарма́тский нижньосарма́тський; 
н. подъя́рус нижньосарма́тський під'я́рус 

нижнечетверти́чный нижньочетвер-
ти́нний; н-ное звено́ нижньочетверти́нна 
ла́нка 

ни́жний ни́жній; н-нее коле́но ни́жнє 
колі́но; н-нее крыло́ ни́жнє крило́; н-нее 
ребро́ ни́жнє ребро́; н-нее тече́ние реки́ 
ни́жня течія́ річ́ки (ріки́); н-ние камен-
ноу́гольные отложе́ния ни́жні кам'яно-
ву́гі́льні ві́дклади; н-ние изю́мские слои́ 
ни́жні ізю́мські шари́; н. ба́зис ни́жній 
ба́зис; н. бар ни́жній бар; н. горизо́нт 
ни́жній горизо́нт; н. дево́н ни́жній дево́н; 
н. клык ни́жнє і́кло; н. камы́ш-
буру́нский слой ни́жній комиш-
буру́нський шар; н. конец ни́жній кіне́ць 
(край); н. кра́сный ле́жень ни́жній чер-
во́ний ле́жень; н. лист ни́жній лист; 
н. па́нцирь черепа́хи ни́жній па́нцер 
(па́нцир) черепа́хи; н. щито́к черепа́хи 
ни́жній щито́к черепа́хи; н-няя вода́ 
ни́жня вода́; н-няя впа́дина ни́жня за-
па́дина; н-няя гли́на ни́жня гли́на; н-няя 
губа ни́жня губа́; н-няя дуга́ позвонка́ 
ни́жня дуга́ хребця́; н-няя ланцетови́дная 
табли́чка ни́жня ланцетоподі́бна 

табли́чка; н-няя море́на ни́жня море́на;  
н-няя па́чка пласта́ ни́жня па́чка пласта́ 
(ша́ру); н-няя пло́скость напластова́ния 
ни́жня площина́ напластува́ння (нашару-
ва́ння); н-няя радиа́льная пласти́нка 
ни́жня радіа́льна пласти́нка; н-няя сви́та 
ни́жня сві́та; н-няя ство́рка ни́жня сту́лка; 
н-няя ступе́нь литора́ли ни́жній сту́пінь 
літора́лі; н-няя то́чка криво́й ни́жня 
то́чка криво́ї; н-няя то́чка плавле́ния 
ни́жня то́чка пла́влення; н-няя че́люсть 
ни́жня ще́лепа 

нижня́нский нижня́нський; н-кая сви́та 
нижня́нська сві́та 

низ низ, -зу; фреати́ческий н. фреа-
ти́чний низ 

низверга́ться па́дати, -дає (вниз), спа-
да́ти, -да́є 

низи́на низина́, -ни́, низовина́, -ни́; 
н. прили́во-отли́вной полосы́ низина́ 
(низовина́) припли́вно-відпли́вної сму́ги; 
то́пкая н. багни́ста (грузька́, драгли́ста) 
низина́ (низовина́); топографи́ческая н. 
топографі́чна низина́ (низовина́) 

низи́нный низи́нний, низови́нний; н-ное 
боло́то низи́нне (низови́нне) боло́то; 
н. бе́рег низи́нний (низови́нний) бе́рег; 
н. торфя́ник низи́нне (низови́нне) тор-
фо́вище 

ни́зкий низьки́й; н-кая вода́ низька́ во-
да́; н-кая по́йма низька́ запла́ва (за-
пла́вина); н-кая равни́на низька́ рівни́на;  
н-кая спира́льно-кони́ческая фо́рма низь-
ка́ спіра́льно-коні́чна фо́рма; н. ме́ргель 
низьки́й ме́ргель; н. релье́ф низьки́й рельє́ф; 
н-кое двупреломле́ние низьке́ двоза-
ло́млення; н-кое лучепреломле́ние низьке́ 
променезало́млення 

низкоглинозёмистый низькоглино-
зе́мистий 

низкого́рье низькогі́р'я 
низкожеле́зистый низькозалі́зистий 
низкока́чественный низькоя́кісний; 

н. у́голь низькоя́кісне ву́гі́лля 
низкокони́ческий низькоконі́чний;  

н-кая фо́рма низькоконі́чна фо́рма 
низкопроце́нтный низьковідсо́тко́вий, 

низькопроце́нтний; н-ная руда́ низьковід-
со́тко́ва (низькопроце́нтна) руда́ 

низкоро́слый низькоро́слий; н. лес ни-
зькоро́слий ліс 
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низкосо́ртный низькосо́ртний; н-ная 
руда́ низькосо́ртна руда́; н. лигни́т низь-
косо́ртний лігні́т; н. у́голь низькосо́ртне 
ву́гі́лля 

низкотемперату́рный низькотемпера-
ту́рний; н-ное гидротерма́льное место-
рожде́ние низькотемперату́рне гідротер-
ма́льне родо́вище; н. кварц низькотемпе-
рату́рний кварц; н. эвкрипти́т низькотем-
перату́рний евкрипти́т 

низкоусту́пный низькоусту́пний; н-ная 
добы́ча ка́мня низькоусту́пний ви́добуток 
ка́меню 

низкочасто́тный низькочасто́тний; н. ме́-
тод низькочасто́тний ме́тод; н. фильтр низь-
кочасто́тний фільтр 

ни́зменность низовина́, -ни́, низина́, -ни́; 
боло́тистая н. болоти́ста (боло́тяна, баг-
ни́ста) низовина́ (низина́); топогра-
фи́чески ю́ная н. топографіч́но ю́на низо-
вина́ (низина́) 

ни́зменный низови́нний, низи́нний;  
н-ная ме́стность низови́нна (низи́нна) 
місце́вість; н-ное боло́то низови́нне (ни-
зи́нне) боло́то; н. бе́рег низови́нний (ни-
зи́нний) бе́рег; н. райо́н низови́нний (ни-
зи́нний) райо́н; н. торфя́ник низови́нне 
(низи́нне) торфо́вище 

низово́й низови́й; н-во́е боло́то низове́ 
боло́то 

низо́вье пони́ззя; н. реки́ пони́ззя річ́ки 
(ріки́) 

ни́зшие сущ., мн. ни́жчі, -чих 
ни́зший ни́жчий; н-шая жи́рная кисло-

та́ ни́жча жи́рна (масна́) кислота́; н-ший 
окси́д ни́жчий окси́д; н-шая сингони́я 
ни́жча сингоні́я; н-шее расте́ние ни́жча 
росли́на; н-шие ракообра́зные ни́жчі 
ракоподі́бні; н. гриб ни́жчий гриб 

ни́келево-сурьмя́ный ні́келево-сурм'я́ний, 
ні́келево-сти́бієвий; н.-с. блеск ні́келево-
сурм'я́ний (ні́келево-сти́бієвий) блиск 

ни́келевый ні́келевий; бе́лый н. кол-
чеда́н бі́лий ні́келевий колчеда́н; блёклая 
н-вая руда́ бля́кла ні́келева руда́; н-вая 
зелень ні́келева зе́лень; н-вая плёнка 
ні́келева плі́вка; н-вая шпине́ль ні́келева 
шпіне́ль; н-вое желе́зо ні́келеве залі́зо;  
н-вые ру́ды ні́келеві ру́ди; н-вые цветы́ 
ні́келеві кві́ти (квітки́); н. блеск ні́келевий 
блиск; н. изумру́д ні́келевий смара́гд; 
н. колчеда́н ні́келевий колчеда́н; н. тальк 
ні́келевий тальк 

никелено́сный нікелено́сний 
никели́н нікелі́н, -ну 
ни́келистый ні́келистий; н-тая ферроп-

ла́тина ні́келиста феропла́тина; н-тое 
желе́зо ні́келисте залі́зо; приро́дное н-тое 
желе́зо приро́дне ні́келисте залі́зо 

ни́кель ні́кель, -лю, т. -лем; серни́стый н. 
сірчи́стий ні́кель; серноки́слый н. сірчано-
ки́слий ні́кель; теллу́ристый н. телу́ристий 
ні́кель; хло́ристый н. хло́ристий ні́кель 

ни́кель-бледи́т ні́кель-бледи́т, -ту 
ни́кель-гимни́т ні́кель-гімні́т, -ту 
ни́кель-сапони́т ні́кель-сапоні́т, -ту 
ни́кель-сепиолі́т ні́кель-сепіолі́т, -ту 
ни́кель-скуттеруди́т ні́кель-скутеруди́т, 

-ту 
никельсодержа́щий нікелевмі́сний; 

н. пири́т нікелевмі́сний піри́т 
ники́товский мики́тівський; н-кая 

сви́та мики́тівська сві́та 
ники́тский мики́тський; н-кая сви́та 

мики́тська сві́та 
ники́форовский ники́форівський; н-кая 

сви́та ники́форівська сві́та 
никколи́т ніколі́т, -ту 
никола́евский микола́ївський; н-кая 

сви́та микола́ївська сві́та 
николаи́т ніколаї́т, -ту 
николи́т ніколі́т, -ту 
нико́ль ніко́ль, -ля; ве́рхний н. ве́рхній 

ніко́ль; поляризу́ющий н. поляризу́ючий 
(поляризува́льний) ніко́ль; скрещённый н. 
схре́щений ніко́ль 

никольсони́т нікольсоні́т, -ту 
никомела́н нікомела́н, -ну 
никопири́т нікопіри́т, -ту 
ни́копольский ні́копольський; н-кая 

подсви́та ні́копольська підсві́та 
ни́копольско-запоро́жский 

ні́копольсько-запорі́зький; н.-з. гра́вий 
ні́копольсько-запорі́зький гра́вій 

нилигонги́т нілігонгі́т, -ту 
ни́мгерский ні́мгерський; н-кая се́рия 

ні́мгерська се́рія 
нимези́т німези́т, -ту 
ними́т німі́т, -ту 
ни́мия ні́мія, -мії 
ни́мфа ні́мфа, -фи; свя́зочная н. 

зв'я́зко́ва ні́мфа 
ни́мфейский ні́мфейський; н-кие слои́ 

ні́мфейські шари́  
нингидри́н нінгідри́н, -ну 
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нингиои́т нінгіої́т, -ту 
нинингери́т нінінгери́т, -ту 
ниоба́т ніоба́т, -ту 
нио́биевый ніо́бієвий; н-вые ру́ды ніо́бієві 

ру́ди; н. циркели́т ніо́бієвий циркелі́т 
нио́бий ніо́бій, -бію 
ниоби́т ніобі́т, -ту 
ниоби́т-тантали́т ніобі́т-танталі́т, -ту 
ниобофилли́т ніобофілі́т, -ту 
ниокали́т ніокалі́т, -ту 
ни́па ні́па, -пи 
ни́ппель ні́пель, -ля; запо́рный н. запір-

ни́й ні́пель; трубный н. тру́бний ні́пель 
ниссони́т нісоні́т, -ту 
нисходя́щий низхідни́й, спадни́й; н-щая 

вода́ низхідна́ (спадна́) вода́; н-щая ле́нта 
низхідна́ (спадна́) стрі́чка; н-щая хроматог-
ра́фия низхідна́ (спадна́) хроматогра́фія;  
н-щее обогаще́ние низхідне́ (спадне́) зба-
га́чення; н-щее разви́тие релье́фа низхід-
ни́й ро́звиток рельє́фу; н. исто́чник низхідне́ 
(спадне́) джерело́; н. раство́р низхідни́й 
ро́зчин; н. сброс низхідни́й скид 

нитеви́дно-се́тчастый ниткоподі́бно-
сітча́стий; н.-с-тая структу́ра ниткопо-
ді́бно-сітча́ста структу́ра 

нитеви́дный, нитеобра́зный ниткопо-
ді́бний; н-ная структу́ра ниткоподіб́на 
структу́ра; н-ные лапи́лли ниткоподі́бні 
лапі́лі; н-ные че́рви ниткоподі́бні че́рви; 
н. анастомози́рующий вы́рост ниткопо-
ді́бний анастомозува́льний ви́ріст; н. гре́-
бень ниткоподі́бний гре́бінь; н. о́блик нит-
коподі́бний о́брис (ви́гляд) 

нито́н ніто́н, -ну 
нитра́т нітра́т, -ту; н. ка́лия нітра́т 

ка́лію; н-ты свинца́ нітра́ти свинцю́; н-ты 
серебра́ нітра́ти срі́бла; приро́дные н-ты 
приро́дні нітра́ти 

нитрати́н нітрати́н, -ну 
нитра́тный нітра́тний; н. азо́т нітра́тний 

азо́т 
нитри́д нітри́д, -ду 
нитри́рующий нітрува́льний 
нитри́т нітри́т, -ту 
нитри́товый нітри́товий 
нитрификацио́нный нітрифікаці́йний 
нитрифика́ция нітрифіка́ція, -ції 
нитрифици́ровать[ся] нітрифікува́ти[ся], 

-ку́ю, -ку́єш, -ку́є[ться] 
нитрифици́рующий нітрифікува́льний 
нитробари́т нітробари́т, -ту 

нитробензо́л нітробензо́л, -лу 
нитробензо́льный нітробензо́льний 
нитро́ванный нітро́ваний 
нитроглаубери́т нітроглаубери́т, -ту 
нитроглицери́н нітрогліцери́н, -ну 
нитроглицери́новый нітрогліцери́новий; 

н-вое взры́вчатое вещество́ нітрогліце-
ри́нова вибухо́ва речовина́ 

нитрозонафто́л нітрозонафто́л, -лу 
нитрозофенилгидрази́н нітрозофенілгі-

дрази́н, -ну 
нитрокальци́т нітрокальци́т, -ту 
нитромагнези́т нітромагнези́т, -ту 
нитро́н нітро́н, -ну 
нитронатри́т нітронатри́т, -ту 
нитрофика́ция нітрофіка́ція, -ції 
нитча́тка нитча́тка, -ки, д. и п. -тці, р. 

мн. -ток 
ни́тчатый нитча́стий, ниткува́тий 
нить ни́тка, -ки, д. и п. -тці, мн. -тки́,  

-то́к; непа́рная н. непа́рна ни́тка; н. тео-
доли́та ни́тка теодолі́та; связу́ющая н. вто-
ри́чных ка́мер сполу́чна (зв'я́зувальна) 
ни́тка втори́нних ка́мер; соедини́тельная н. 
грантоли́та сполу́чна (з'є́днува́льна) ни́тка 
грантолі́ту; спира́льная н. спіра́льна ни́тка; 
стереоплазмати́ческая н. стереоплазма-
ти́чна ни́тка; тру́бчатая н. трубча́ста 
ни́тка; тычи́ночная н. тичи́нкова ни́тка; 
хвостова́я н. хвостова́ ни́тка 

ни́фе ні́фе (нескл.) 
нифоли́т ніфолі́т, -ту 
нифонтови́т ніфонтові́т, -ту 
нихольсони́т ніхольсоні́т, -ту 
нихроли́т ніхролі́т, -ту 
нихэва́ньский ніхева́нський 
ничла́вский нічла́вський; н-кая сви́та 

нічла́вська сві́та 
ни́ша ні́ша, -ші, т. -шею; абляцио́нная н. 

абляці́йна ні́ша; берегова́я н. берегова́ 
ні́ша; волноприбо́йная н. хвилеприбі́йна 
ні́ша; денудацио́нная н. денудаці́йна 
ні́ша; невацио́нная н. неваці́йна ні́ша; 
экологи́ческая н. екологі́чна ні́ша 

нобили́т нобілі́т, -ту 
ноблеи́т ноблеї́т, -ту 
новаки́т новакі́т, -ту 
новакули́т новакулі́т, -ту 
новакули́товый новакулі́товий; н. сла́нец 

новакулі́товий сла́нець 
новацкии́т новацькії́т, -ту 
новачеки́т новачекі́т, -ту 
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но́вгород-се́верский но́вгород-сі́верський; 
н.-с-кие слои́ но́вгород-сі́верські шари́  

нове́йший найнові́ший, нові́тній; н-шая 
изве́рженная поро́да найнові́ша ви́вержена 
поро́да; н-шая текто́ника нові́тня текто́ніка; 
н-шая эпо́ха нові́тня епо́ха 

но́винский но́винський; н-кая сви́та 
но́винська сві́та 

новоавстри́йский новоавстрі́йський;  
н-кая фа́за новоавстрі́йська фа́за 

новоазо́вский новоазо́вський; н-кие 
слои́ новоазо́вські шари́  

новоалексе́евский новоолексі́ївський;  
н-кая сви́та новоолексі́ївська сві́та 

новобе́льский новобі́льський; н. гори-
зо́нт новобі́льський горизо́нт 

новобобро́вский новобобрі́вський; н-кая 
сви́та новобобрі́вська сві́та 

новогра́д-волы́нский новогра́д-
воли́нський; н.-в-кая то́лща новогра́д-
воли́нська то́вща 

новокаспи́йский новокаспі́йський;  
н. я́рус новокаспі́йський я́рус 

новокиммери́йский новокімерій́ський; 
н-кая фа́за скла́дчатости новокімері́йська 
фа́за складча́стості 

новокриворо́жский новокриворіз́ький; 
н-кая сви́та новокриворіз́ька сві́та 

новокры́лые сущ., мн. новокри́лі, -лих 
новоларами́йский новоларамі́йський;  

н-кая фа́за новоларамі́йська фа́за 
новоледнико́вые сущ., мн. новольодо-

вико́ві, -вих 
новомая́чкинский новомая́чкінський;  

н-кая то́лща новомая́чкінська то́вща 
новомежледнико́вье новоміжльодовикі́в'я 
новообразова́ние новоутво́рення, (не-

оконч. д. – ещё) новоутво́рювання, новот-
во́рення; н. минера́лов новоутво́рення 
мінера́лів 

новообразо́ванный новоутво́рений 
новопа́вловский новопа́влівський;  

н. ко́мплекс новопа́влівський ко́мплекс 
новопетро́вский новопетрі́вський; 

н-кая сви́та новопетрі́вська сві́та 
новора́йский новора́йський; н-кая 

сви́та новора́йська сві́та 
новорода́нский новорода́нський; н-кие 

фа́зы новорода́нські фа́зи 
новорождённый новонаро́джений; 

н. ледни́к новонаро́джений льодови́к 

новоросси́йский новоросі́йський; 
н. подъя́рус новоросі́йський під'я́рус 

новоса́дка новоса́дка, -ки, д. и п. -дці, р. 
мн. -док; зи́мняя н. зимо́ва́ новоса́дка; 
лі́тняя н. лі́тня новоса́дка; осе́нняя н. 
осі́ння новоса́дка 

новотро́ицкий новотро́їцький; н-кая 
зо́на новотро́їцька зо́на; н-кая сви́та но-
вотро́їцька сві́та 

новоукраи́нский новоукраї́нський; 
н. ко́мплекс новоукраї́нський ко́мплекс 

новоха́рьковский новоха́рківський;  
н-кая терра́са новоха́рківська тера́са 

новочерномо́рский новочорномо́рський; 
новочерномо́рские слои́ новочорно-
мо́рські шари́  

новоэвкси́нский новоевкси́нський; н-кое 
мо́ре новоевкси́нське мо́ре; н-кие отло-
же́ния новоевкси́нські ві́дклади 

но́вый нови́й; н-вые нано́сы нові ́ на-
но́си; н. вид нови́й вид; н. дево́н нови́й 
дево́н; н. ка́менный век нови́й кам'яни́й 
вік; н. мозг нови́й мо́зок 

нога́ нога́; хвата́тельная н. хапа́льна нога́ 
ногизавали́т ногизавалі́т, -ту 
ногопёрый ногопе́рий 
нода́льный нода́льний; н-ная плас-

ти́нка нода́льна пласти́нка 
нодапси́д нодапси́д, -ду 
нодиге́ровый нодиге́ровий 
но́дуль но́дуль, -лю, т. -лем 
нодуля́рный нодуля́рний; н-ная текс-

ту́ра нодуля́рна тексту́ра 
ножно́й ножни́й; ло́жный н. воротни-

чо́к неспра́вжній ножни́й коміре́ць; н. у́зел 
ножни́й ву́зол 

ноздрева́тость ніздрюва́тість, -тості,  
т. -тістю 

ноздрева́тый ніздрюва́тий, дірча́стий;  
н. ка́мень ніздрюва́тий (дірча́стий) ка́мінь 

ноздря́ ні́здря, -рі, т. -рею, р. мн. -рів; 
вну́тренняя н. вну́трішня ні́здря 

нозеа́н нозеа́н, -ну 
нозеани́т нозеані́т, -ту 
нозеа́новый нозеа́новий; н. фоноли́т  

нозеа́новий фонолі́т 
нозеаноли́т нозеанолі́т, -ту 
нозикомби́т нозикомбі́т, -ту 
нолани́т нолані́т, -ту 
ноласки́т ноласкі́т, -ту 
ноли́т нолі́т, -ту 
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номенклату́ра номенклату́ра, -ри; би-
на́рная н. біна́рна номенклату́ра; биноме-
на́льная н. біномена́льна номенклату́ра; 
битоксономи́ческая н. бітоксономі́чна 
номенклату́ра; двойна́я н. подві́йна номен-
клату́ра; зоологи́ческая н. зоологі́чна 
номенклату́ра; литологи́ческая н. літоло-
гі́чна номенклату́ра; откры́тая н. відкри́та 
номенклату́ра; палеонтологи́ческая н. 
палеонтологі́чна номенклату́ра; петро-
графи́ческая н. пегрографі́чна номенкла-
ту́ра; свобо́дная н. ві́льна номенклату́ра; 
стратиграфи́ческая н. стратиграфі́чна 
номенклату́ра; тройна́я н. потрі́йна номен-
клату́ра 

номина́льный номіна́льний; н-ная на-
гру́зка номіна́льне наванта́ження; н. ра-
схо́д номіна́льна ви́трата; н. таксо́н номі-
на́льний таксо́н 

номогене́з номогене́з, -зу 
номогра́мма номогра́ма, -ми 
номографи́ческий номографі́чний; н-кая 

диагра́мма номографі́чна діагра́ма 
нона́н нона́н, -ну 
нона́новый нона́новий; н-вая кислота́ 

нона́нова кислота́ 
нонвариа́нтный нонваріа́нтний; н-ная 

систе́ма нонваріа́нтна систе́ма 
но́ниус но́ніус, -са 
нонтрони́т нонтроні́т, -ту 
нонтрони́товый нонтроні́товий; н-вая 

гли́на нонтроні́това гли́на; н-вая кора́ 
выве́тривания нонтроніт́ова кора́ ви-
ві́трювання (зві́трювання) 

ноосфе́ра ноосфе́ра, -ри 
ноосфероло́гия ноосфероло́гія, -гії 
норберги́т норбергі́т, -ту 
норвали́н норвалі́н, -ну 
норве́жский норве́зький; тёмно-зелёный 

н. эпидо́т те́мно-зеле́ний норве́зький епідо́т 
норви́ческий норві́чний; н. краг нор-

ві́чний краг 
норденшельди́т норденшельди́т, -ту 
норди́т норди́т, -ту 
нордмарки́т нордмаркі́т, -ту 
норе́лла норе́ла, -ли 
нори́йский норі́йський; н. я́рус но-

рі́йський я́рус 
норильски́т норильські́т, -ту 
нори́т нори́т, -ту; ква́рцевый н. 

ква́рцовий нори́т; кордиери́товый н. кор-
дієри́товий нори́т; оливи́новый н. олі-

ві́новий нори́т; слюдяно́й н. слюдяни́й 
нори́т 

нори́товый нори́товий; н-вая структу́ра 
нори́това структу́ра; н. гнейс нори́товий 
гнейс 

норици́т норици́т, -ту 
нори́чниковые сущ., мн. ра́нникові, -вих 
норлейци́н норлейци́н, -ну 
но́рма но́рма, -ми; адапти́вная н. адап-

ти́вна но́рма; едини́чная н. вы́работки 
одини́чна но́рма ви́робітку; санита́рные 
н-мы саніта́рні но́рми; фенотипи́ческая н. 
фенотипо́ва но́рма 

нормали́н нормалі́н, -ну 
норма́ль норма́ль, -лі, т. -ллю; н. Бри́ггса 

норма́ль Бри́ггса 
нормальноверши́нный нормальновер-

ши́нний; н-ное распределе́ние нормаль-
новерши́нний розпо́діл 

норма́льный норма́льний; н-ная волна́ 
норма́льна хви́ля; н-ная скла́дка нор-
ма́льна скла́дка; н-ная солёность нор-
ма́льна соло́ність; н-ное залега́ние нор-
ма́льне заляга́ння; н-ное землетрясе́ние 
норма́льний землетру́с; н-ное значе́ние 
норма́льне зна́чення; н-ное крыло́ нор-
ма́льне крило́; н-ное натяже́ние нор-
ма́льний на́тяг; н-ное паде́ние норма́льне 
паді́ння; н-ное распределе́ние нор-
ма́льний розпо́діл; н-ное сече́ние нор-
ма́льний перері́з; н. антиклино́рий нор-
ма́льний антикліно́рій; н. во́дный суль-
фа́т норма́льний во́дний сульфа́т; н. гори-
зо́нт норма́льний горизо́нт; н. градие́нт 
норма́льний градіє́нт; н. двойни́к нор-
ма́льний двійни́к; н. диа́метр норма́льний 
діа́метр; н. ко́мплекс норма́льний ко́мплекс; 
н. ко́нус норма́льний ко́нус; н. метамор-
фи́зм норма́льний метаморфі́зм; н. поря́док 
напластова́ния норма́льний поря́док напла-
стува́ння (нашарува́ння); н. разре́з нор-
ма́льний ро́зріз; н. раство́р норма́льний 
ро́зчин; н. сброс норма́льний скид; н. фас 
норма́льний фас; н. фон норма́льний фон 

норманни́т нормані́т, -ту 
нормати́вный нормати́вний; н. минера́л 

нормати́вний мінера́л; н. пересчёт норма-
ти́вний перераху́нок; н. соста́в норма-
ти́вний склад 

норми́рование нормува́ння 
норсети́т норсети́т, -ту 
но́ртоновский но́ртонівський; н. коло́дец 

но́ртонівський коло́дязь 
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нортупи́т нортупі́т, -ту 
нос ніс, но́са; антиклина́льный н. анти-

кліна́льний ніс; н. скла́дки ніс скла́дки; 
структу́рный н. структу́рний ніс 

но́сик но́сик, -ка 
носи́тель носі́й, -сія́ 
носи́тель-минера́л носі́й-мінера́л, -лу 
носово́й носови́й 
носоро́г носоріѓ, -ро́га; безро́гий н. без-

ро́гий носорі́г; шерсти́стый н. шерс-
ти́стий носорі́г 

нота́льный нота́льний 
нотоге́йский нотоге́йський; н-кое ца́рство 

нотоге́йське ца́рство 
нотогостра́льный нотогостра́льний;  

н. щит нотогостра́льний щит 
нотодельти́диум нотодельти́діум, -му 
нотоза́вр нотоза́вр, -ра 
нотокайнозо́й нотокайнозо́й, -зо́ю 
нотостилопи́д нотостилопі́д, -ду 
нототе́рий нототе́рій, -рію 
нототири́дный нототири́дний 
нототи́риум нототи́ріум, -му 
нотоунгула́ты мн. нотоунгула́ти, -ла́т 
нотохо́рд нотохо́рд, -ду 
ноути́т ноути́т, -ту 
ноцери́т ноцери́т, -ту 
ночно́й нічни́й; н-на́я обезья́на нічна́ 

ма́впа; н-но́е о́блако нічна́ хма́ра 
нуеви́т нуєві́т, -ту 
нуклеа́рный нуклеа́рний 
нуклеа́ция нуклеа́ція, -ції; биомине-

ра́льная н. біомінера́льна нуклеа́ція 
нуклеи́новый нуклеї́новий; н-вая кис-

лота́ нуклеї́нова кислота́ 
нуклеоко́нх нуклеоко́нх, -ху; изолини-

дино́идный н. ізолінідино́їдний нуклео-
ко́нх; нефролепидипо́идный н. нефроле-
підипо́їдний нуклеоко́нх 

нуклеостратиграфи́ческий нуклеостра-
тиграфі́чний; н-кие ме́тоды нуклеостра-
тиграфі́чні ме́тоди 

ну́клеус ну́клеус, -са; мамиля́рный н. 
маміля́рний ну́клеус 

нукли́д нуклі́д, -ду 
нукло́н нукло́н, -на 
нукундали́т нукундалі́т, -ту 
нулево́й нульови́й; н-ва́я гипо́теза ну-

льова́ гіпо́теза; н-ва́я перфора́ция нульо-
ва́ перфора́ція; н-ва́я пло́скость нульова́ 
площина́; н-ва́я про́чность нульова́ 
мі́цність; н-во́е деле́ние нульова́ по́ділка; 

н. ко́нтур нульови́й ко́нтур; н. отсчёт 
нульови́й ві́длік; н. у́ровень воды́ нульо-
ви́й рі́вень води́ 

нуллипо́ровый нуліпо́ровий; н. песо́к 
нуліпо́ровий пісо́к 

нуллипо́ра нуліпо́ра, -ри 
нуль нуль, -ля́, т. -ле́м; абсолю́тный н. 

абсолю́тний нуль; биологи́ческий н. біо-
логі́чний нуль; н. высо́т нуль висо́т; 
н. глуби́н нуль глиби́н; н. госуда́рственной 
нивелиро́вки нуль держа́вного нівелюва́ння 

нуль-пункт нуль-пункт, -ту 
нуль-фа́зовый нуль-фа́зовий; н.-ф. фильтр 

нуль-фа́зовий фільтр 
нуль-шкала́ нуль-шкала́, -ли́ 
нумеи́т нумеї́т, -ту 
нумера́ция нумера́ція, -ції; н. амбу-

ла́кров нумера́ція амбула́крів; н. при-
ро́дных вод нумера́ція приро́дних вод 

нуммули́т нумулі́т, -ту 
нуммули́товый нумулі́товий; н-вая 

се́рия нумулі́това се́рія; н-вая систе́ма 
нумулі́това систе́ма; н-вая фа́ция нуму-
лі́това фа́ція 

нуната́к нуната́к, -ка 
нуниви́к нуніві́к, -ку 
нунканбахи́т нунканбахі́т, -ту 
нуолаи́т нуолаї́т, -ту 
нута́ция нута́ція, -ції 
нуце́ллус нуце́лус, -са 
ныря́ние порина́ння, пірна́ння; н. ру́дного 

те́ла порина́ння (пірна́ння) ру́дного ті́ла 
ныря́ющий порина́льний, пірна́льний, 

порина́ючий, пірна́ючий; н-щая скла́дка 
порина́льна (порина́юча) скла́дка; н. над-
ви́г порина́льний (пірна́льний, пори-
на́ючий) на́сув; н. свод скла́дки пори-
на́льне (порина́юче) склепі́ння скла́дки 

ньюберии́т ньюбериї́т, -ту 
ньюболди́т ньюболди́т, -ту 
ньюджерси́т ньюджерси́т, -ту 
ньюланди́т ньюланди́т, -ту 
ньюпорти́т ньюпорти́т, -ту 
ньютони́т ньютоні́т, -ту 
ньюэви́т ньюеві́т, -ту 
нья́говский нья́гівський; н-кая сви́та 

нья́гівська сві́та 
нэкзи́на некзи́на, -ни 
нэппи́зм непі́зм, -му 
ню́льбергский ню́льберзький; н-кое 

оледене́ние ню́льберзьке зледені́ння  
(заледені́ння) 

нюссиери́т нюсієри́т, -ту 
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обва́л обва́л, -лу; внеза́пный о. рап-

то́вий обва́л; го́рный о. гірськи́й обва́л; 
сне́жный о. снігови́й обва́л 

обва́ливание обва́лювання 
обва́ливать[ся] обва́лювати[ся], -люю,  

-люєш, -лює[ться] 
обва́ливающийся обва́лювальний; 

о. сла́нец обва́лювальний сла́нець 
обва́льно-морско́й обва́льно-морський; 

о.-м-ки́е оса́дки обва́льно-морські́ оса́дки 
обва́льный обва́льний; о-ное землетря-

се́ние обва́льний землетру́с; о-ные оса́дки 
обва́льні оса́дки; о-ные проце́ссы об-
ва́льні проце́си 

обве́тренный обві́трений 
обви́тый обви́тий, опови́тий, обмо́таний, 

обкру́чений, обго́рнений, обго́рнутий;  
о-тая спо́ра обкру́чена (опови́та) спо́ра 

обводне́ние обво́днення, (неоконч. д. – 
ещё) обво́днювання; о. нефтяно́го пласта́ 
обво́днення на́фто́вого пласта́ (на́фто́вого 
ша́ру) 

обводнённость обво́дненість, -ності, т.  
-ністю 

обводнённый обво́днений; о-ная поро́да 
обво́днена поро́да; о-ное месторожде́ние 
обво́днене родо́вище 

обводня́ть[ся] обво́днювати[ся], -нюю,  
-нюєш, -нює[ться], обводня́ти[ся], -ня́ю,  
-ня́єш, -ня́є[ться] 

обводня́ющий обво́днювальний 
обвола́кивание обволіка́ння, оку́тування, 

обку́тування 
обвола́кивать[ся] обволіка́ти[ся], -ка́ю,  

-ка́єш, -ка́є[ться], огорта́ти[ся], -та́ю, -та́єш,  
-та́є[ться] 

обвола́кивающий обволіка́льний, огор-
та́льний; о-щие во́доросли огорта́льні 
во́дорості 

обде́лка обро́блення, обро́бка, -ки, д. и п. 
-бці, р. мн. -бок, (неоконч. д. – ещё) оброб-
ля́ння, обро́блювання 

обедне́ние збіднін́ня; о. фа́уны збідні́ння 
фа́уни 

обеднённый збі́днений; о-ная река́ збі́дне-
на рі́чка (ріка́); о-ная фа́уна збі́днена фа́уна 

обезво́женный збезво́днений, обез-
во́днений, знево́днений 

обезво́живание збезво́днювання, збез-
во́днення, знево́днення, обезво́днювання, 
обезво́днення; изотерми́ческое о. ізотер-
мі́чне збезво́днення (обезво́днення, зне-
во́днення); о. оса́дков збезво́днення (обез-
во́днення, знево́днення) оса́дків 

обезво́живать[ся] збезво́днювати[ся],  
-нюю, -нюєш, -нює[ться], знево́днювати[ся], 
-нюю, -нюєш, -нює[ться] 

обезво́живающий збезво́днювальний, 
знево́днювальний; о-щая устано́вка збез-
во́днювальна (знево́днювальна) устано́вка 

обезгла́вленный (о реке и т. п.) обезго-
ло́влений, обезгла́влений; о-ная река́ обез-
голо́влена (обезгла́влена) рі́чка (ріка́) 

обезгла́вливание обезголо́влювання, 
обезгла́влювання; о. вулка́на обезго-
ло́влювання (обезгла́влювання) вулка́на 

обези́ливание знему́лювання 
обезле́сение 1. (состояние) збезлі́сіння; 
2. (действие) збезлі́сення 
обезуглеро́живание зневуглецюва́ння, 

(неоконч. д. – ещё) зневуглецьо́вування 
обезуглеро́живать[ся] зневуглецьо́вува-

ти[ся], -вую, -вуєш, -вує[ться] 
обезья́на ма́впа, -пи; антропомо́рфная о. 

антропомо́рфна ма́впа; ночна́я о. нічна́ 
ма́впа; узконо́сая о. вузьконо́са ма́впа; 
человекообра́зная о. людиноподі́бна 
ма́впа; широконо́сая о. широконо́са ма́впа 

обезьяноподо́бный мавпоподі́бний; 
о. челове́к мавпоподі́бна люди́на 

обезьяночелове́к мавполюди́на, -ни 
обели́ск обелі́ск, -ка; ла́вовый о. 

ла́вовий обелі́ск 
обери́т обери́т, -ту 
обёртка 1. (действие) обго́рнення,  

(неоконч. д. – ещё) обгорта́ння, загорта́ння; 
2. (предмет) обго́ртка, -ки, д. и п. -тці, 

р. мн. -ток; о́бщая о. зага́льна обго́ртка; 
ча́стная о. частко́ва обго́ртка 

обершо́т обершо́т, -ту 
обеспе́чение забезпе́чення 
обеспе́ченность забезпе́ченість, -ності, 

т. -ністю; о. запа́сами забезпе́ченість 
запа́сами 

обессе́ривание знесір́чення, знесірку-
ва́ння; о. у́гле́й знесір́чення (знесірку-
ва́ння) ву́гі́лля 
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обессо́ленный знесо́лений; о-ная нефть 
знесо́лена на́фта 

обессо́ливание знесо́лювання, знесо́лення; 
о. не́фти знесо́лювання (знесо́лення) на́фти 

обесцве́чение, обесцве́чивание зне-
ба́рвлення, (неоконч. д. – ещё) зне-
ба́рвлювання 

обесцве́ченный знеба́рвлений; о. у́голь 
знеба́рвлене ву́гі́лля 

обесцве́чивать[ся] знеба́рвлювати[ся],  
-люю, -люєш, -лює[ться] 

обето́чинский обіто́чинський; о-кие 
слои́ обіто́чинські шари́  

о́бжиг, обжига́ние ви́пал, -лу, (действие 
– ещё) випа́лювання, ви́палення 

обжига́тельный випа́лювальний; о-ная 
печь випа́лювальна піч; о-ная устано́вка 
випа́лювальна устано́вка 

обжига́ть[ся], обже́чь[ся] випа́лювати[ся], 
-люю, -люєш, -лює[ться], ви́палити, -лю,  
-лиш, -лить[ся] 

обжига́ющий обпа́лювальний, випа́люваль-
ний; о-щее де́йствие обпа́лювальна ді́я 

обзо́рный оглядо́вий; о-ная ка́рта огля-
до́ва ка́рта (ма́па); о-ная ка́рточка огля-
до́ва ка́ртка; о-ная поля́рная сейсмо-
гра́мма оглядо́ва поля́рна сейсмогра́ма; 
о. ме́тод оглядо́вий ме́тод 

обзы́рский обзи́рський; о-кие слои́ об-
зи́рські шари́  

оби́лие вели́ка кі́лькість, числе́нність,  
-ності; о. исто́чников вели́ка кі́лькість 
джере́л 

оби́льный бага́тий, інтенси́вний; о-ная 
жи́лка бага́та жи́лка; о-ное жилкова́ние 
бага́те (інтенси́вне) жилкува́ння; о. мине-
ра́л бага́тий мінера́л 

обита́тель ме́шканець, -нця, т. -нцем, 
жи́тель, -ля, т. -лем 

обка́лывание, обко́лювання 
обка́танность, обка́таність, -ності, т.  

-ністю 
обка́танный, ока́танный обка́таний;  

о-ная га́лька обка́тана га́лька (рінь);  
о-ная окамене́лость обка́тана скам'я-
ні́лість (закам'яні́лість); о-ная части́ца 
обка́тана ча́стка (части́нка); сла́бо о. сла́бо 
обка́таний 

обкла́дка обкла́дка, -ки, д. и п. -дці, р. 
мн. -док, обкла́дення, (неоконч. д. – ещё) 
обклада́ння 

облагора́живание облагоро́джування; 
о. жил облагоро́джування жил; о. то́плива 
облагоро́джування па́лива 

о́блако хма́ра, -ри; вулкани́ческое о. 
вулкані́чна хма́ра; горя́чее о. гаря́ча 
хма́ра; изве́рженное о. ви́вержена хма́ра; 
курча́вое о. кучеря́ва хма́ра; кучево́е о. 
купча́ста хма́ра; Магелла́ново о́. Ма-
гелла́нова хма́ра; ночно́е о. нічна́ хма́ра; 
пенообра́зное о. піноподі́бна хма́ра; 
пе́ристое о. пери́ста хма́ра; пе́ристо-
кучево́е о. пери́сто-купча́ста хма́ра; 
пе́ристо-слои́стое о. пери́сто-шарува́та 
хма́ра; песча́ное о. піща́на хма́ра; раска-
лённое о. розжа́рена (розпе́чена) хма́ра; 
слои́стое о. шарува́та хма́ра; слои́сто-
кучево́е о. шарува́то-купча́ста хма́ра 

облакоподо́бный хмароподі́бний; о-ная 
тексту́ра хмароподі́бна тексту́ра 

обла́мывание обла́мування, обло́млюван-
ня; о. ледника́ обла́мування (обло́млювання) 
льодовика́ 

областно́й обласни́й 
о́бласть о́бласть, -ті, т. -тю, діля́нка, -ки, 

д. и п. -нці, р. мн. -нок, зона, край; абис-
са́льная о́. абіса́льна о́бласть; акли-
на́льная о́. акліна́льна о́бласть; ано-
ма́льная (аномали́йная) о́. анома́льна 
(аномалі́йна) о́бласть; ари́дная о́. ари́дна 
о́бласть; асейсми́ческая о́. асейсмі́чна 
о́бласть; афоти́ческая о́. афоти́чна 
о́бласть; базикрина́льная о́. базикри-
на́льна о́бласть; батиа́льная о́. батіа́льна 
о́бласть; безвалу́нная о́. безвалу́нна 
о́бласть; бессто́чная о́. безстічна́ о́бласть; 
биогеографи́ческая о́. біогеографіч́на 
о́бласть; биономи́ческая о́. біономі́чна 
о́бласть; вертлю́жная о́. вертлю́жна 
о́бласть; вестфа́льская о́. вестфа́льська 
о́бласть; висо́чная о́. скро́нева (вискова́) 
діля́нка; во́гнутая о́. уві́гну́та о́бласть; 
временна́я о́. часова́ зо́на; вспу́ченная о́. 
спу́чена о́бласть; второстепе́нная о́. дру-
горя́дна о́бласть; геохими́ческая о́. геохі-
мі́чна о́бласть; голаркти́ческая о́. голарк-
ти́чна о́бласть; дисфоти́ческая (дисфо-
ти́чная) о́. дисфоти́чна о́бласть; за́ндровая о́. 
за́ндрова о́бласть; затопля́емая о́. за-
то́плювана о́бласть; зоогеографи́ческая о́. 
зоогеографі́чна о́бласть; зри́тельная о́.  
зорова́ діля́нка; интенси́вная о́. інтен-
си́вна о́бласть; интенстина́льная о́.  



обл обл 

466 

інтенстина́льна о́бласть; кардиа́льная о́. 
кардіа́льна о́бласть; ка́рстовая о́. ка́рстова 
о́бласть; комагмати́ческая о́. комагмати́чна 
о́бласть; кратоге́нная о́. кратоге́нна о́бласть; 
лагу́нная о́. лагу́нна о́бласть; лицева́я о́. 
лицьова́ діля́нка; материко́вая о́. матери-
ко́ва о́бласть; мелково́дная о́. мілково́дна 
о́бласть; микросейсми́ческая о́. мікро-
сейсмі́чна о́бласть; неотропи́ческая о́. 
неотропіч́на о́бласть; нери́товая (нери-
ти́ческая) о́. нери́това (нерити́чна) 
о́бласть; нефтегазоно́сная о́. нафтогазо-
но́сна о́бласть; нефтено́сная о́. нафто-
но́сна о́бласть; нива́льная о́. ніва́льна 
о́бласть; о́. абля́ции о́бласть абля́ції; 
о́. выжима́ния о́бласть витиска́ння; 
о́. высо́кого барометри́ческого давле́ния 
о́бласть висо́кого барометри́чного ти́ску; 
о́. Ге́йгера–Мю́ллера о́бласть Ге́йгера–
Мю́ллера; о́. дренажа́ подзе́мных вод 
о́бласть дренажу́ підзе́мних вод; о́. корне́й 
шарна́жа о́бласть ко́ренів шарна́жу; 
о́. наве́тривания о́бласть наві́трювання; 
о́. нагнета́ния о́бласть нагніта́ння; о́. на-
гру́зки о́бласть наванта́ження; о́. напря-
же́ния о́бласть напру́ги (напру́ження); 
о́. ни́зкого барометри́ческого давле́ния 
о́бласть низько́го барометри́чного ти́ску; 
о́. нулево́й мо́щности зо́на нульово́ї по-
ту́жності; о́. обита́ния зо́на прожива́ння; 
о́. образова́ния оса́дочных поро́д о́бласть 
утво́рення осадо́вих порі́д; о́. отложе́ния 
оса́дков о́бласть відклада́ння (від-
кла́дення) оса́дків; о́. пита́ния ледника́ 
о́бласть жи́влення льодовика́; о́. подня́тия 
о́бласть підняття́; о́. проплавле́ния 
о́бласть пропла́влення; о́. разгру́зки по-
дзе́мных вод о́бласть розванта́ження (роз-
ванта́жування) підзе́мних вод; о́. распро-
стране́ния о́бласть поши́рення; о́. сбро́сов 
о́бласть ски́дів; о́. сжа́тия о́бласть 
сти́снення (сти́ску); о́. сла́бой сейс-
ми́чности о́бласть слабко́ї сейсмі́чності; 
о́. сла́бости о́бласть сла́бкості; о́. сно́са 
о́бласть зне́сення; о́. соляны́х куполо́в 
о́бласть соляни́х бань (куполі́в); о́. ста-
би́льности зо́на стабі́льності; о́. сто́ка 
ледника́ о́бласть сто́ку (стіка́ння) льодо-
вика́; о́. фильтра́ции о́бласть фільтра́ції; 
о́. эндореи́зма о́бласть ендореїз́му; океа-
ни́ческая о́. океані́чна о́бласть; омнила-
тера́льная о́. омнілатера́льна о́бласть; 
палеобиогеографи́ческая о́. палеобіогео-

графі́чна о́бласть; палеотропи́ческая о́. 
палеотропі́чна о́бласть; пелаги́ческая о́. 
пелагі́чна о́бласть; пенесейсми́чная о́. 
пенесейсмі́чна о́бласть; перехо́дная о́. 
перехідна́ о́бласть; платфо́рменная о́. 
платфо́рмна о́бласть; плейстосе́йстовая о́. 
плейстосе́йстова о́бласть; плювиа́льная о́. 
плювіа́льна о́бласть; подве́тренная о́. 
підві́тряна о́бласть; подзо́нтичная о́. під-
зо́нтична о́бласть; подключи́чная о́. підк-
лючи́чна діля́нка; поля́рная о́. поля́рна 
о́бласть; поясна́я о́. поясна́ о́бласть; пред-
го́рная о́. передгі́рна о́бласть; пупо́чная о́. 
ра́ковины пупко́ва діля́нка черепа́шки 
(му́шлі, ско́йки); ру́дная о́. ру́дна о́бласть; 
сейсми́ческая о́. сейсмі́чна о́бласть; 
скла́дчатая о́. складча́ста о́бласть; слухо-
ва́я о́. слухова́ діля́нка; стратоти-
пи́ческая о́. стратотипо́ва о́бласть; суб-
тропи́ческая о́. субтропі́чна о́бласть; тек-
тони́ческая неусто́йчивая о́. тектоні́чна 
нестійка́ о́бласть; то́нкая о́. тонка́ о́бласть; 
тре́щинная о́. трі́щинна о́бласть; тро-
пи́ческая о́. тропі́чна о́бласть; тылова́я о́. 
тилова́ о́бласть; углепромы́шленная о́. 
вуглепромисло́ва о́бласть; усто́йчивая о́. 
стійка́ о́бласть; фитогеографи́ческая о́. 
фітогеографі́чна о́бласть; флорис-
ти́ческая о́. флористи́чна о́бласть; фрон-
та́льная о́. фронта́льна о́бласть; час-
то́тная о́. часто́тна о́бласть; челюстна́я о́. 
ще́лепна (ще́лепова) діля́нка; ше́йная о́. 
ши́йна діля́нка; эвфоти́ческая о́. евфо-
ти́чна о́бласть; эпицентра́льная о́. епіцен-
тра́льна о́бласть; юга́льная о́. крыла́ 
юга́льна діля́нка крила́; языкови́дная 
(языкообра́зная) о́. язикоподі́бна о́бласть 

о́блачный хма́рний; о́. плагиокла́з 
хма́рний плагіокла́з 

облека́емый ого́ртаний, покри́ваний; 
о. ку́пол ого́ртана (покри́вана) ба́ня 
(ого́ртаний [покри́ваний] ку́пол) 

облека́ющий (о залегании) огорта́льний, 
огорта́ючий; о-щее залега́ние огорта́льне 
(огорта́юче) заляга́ння 

облесе́ние залі́сення, залі́снення 
облесённость залі́сненість, -ності, т.  

-ністю 
облессова́ние облесува́ння; о. поро́д об-

лесува́ння порі́д 
о́блик (очертание) о́брис, -су, (вид) 

ви́гляд, -ду; волокни́стый о́. волокни́стий 
(волокнува́тий) о́брис; вы́тянутый о́. 
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ви́довжений о́брис; длинносто́лбчатый о́. 
довгостовпча́стий (довгостовпча́тий) 
о́брис; доскообра́зный о́. дошкоподі́бний 
о́брис; доща́тый о́. дощани́й (доща́тий) 
о́брис; иго́льчатый о́. голча́стий о́брис; 
изометри́ческий о́. ізометри́чний о́брис; 
короткосто́лбчатый о́. короткостовп-
ча́стий (короткостовпча́тий) о́брис; ли-
не́йный о́. ліні́йний о́брис; листова́тый о́. 
листоподі́бний (листува́тий) о́брис;  
непра́вильный о́. непра́вильний о́брис; 
нитеви́дный (нитеобра́зный) о́. ниткопо-
ді́бний о́брис; о́. криста́лла о́брис крис-
та́ла; пласти́нчатый о́. пласти́нчастий 
о́брис; призмати́ческий о́. призмати́чний 
о́брис; стебе́льчатый о́. стебе́льчастий 
(стебли́стий) о́брис; стеблеви́дный о́. 
стеблоподі́бний о́брис; сто́лбчатый о́. 
стовпча́стий (стовпча́тий) о́брис; 
табли́тчатый о́. табли́тчастий о́брис; тин-
гуаи́товый о́. тингуаї́товий о́брис; толсто-
пласти́нчатый о́. товстопласти́нчастий 
о́брис; чешу́йчатый о́. луска́тий о́брис; 
шестова́тый о́. жердинува́тий о́брис 

обли́ственный обли́стнений, обли́ствений 
облицо́вка облицюва́ння, обличкува́ння, 

(неоконч. д. – ещё) облицьо́вування, облич-
ко́вування 

облицо́вочный облицюва́льний, обли-
цьо́вувальний, личкува́льний; о. ка́мень 
облицюва́льний (облицьо́вувальний, лич-
кува́льний) ка́мінь; о. кли́нкер облицю-
ва́льний (облицьо́вувальний, личку-
ва́льний) клі́нкер 

обло́мок ула́мок, -мка, відла́мок, -мка; 
внутриформацио́нный о. внутрішньо-
формаці́йний ула́мок (відла́мок); вулка-
ни́ческий о. вулкані́чний ула́мок (від-
ла́мок); кру́пный о. вели́кий ула́мок (від-
ла́мок); ме́лкий о. дрібни́й ула́мок (від-
ла́мок); о. го́рных поро́д ула́мок (від-
ла́мок) гірськи́х порі́д; остроуго́льный о. 
гостроку́тний ула́мок (відла́мок); пиро-
класти́ческий о. пірокласти́чний ула́мок 
(відла́мок); случа́йный о. випадко́вий 
ула́мок (відла́мок); субвулкани́ческий о. 
субвулкані́чний ула́мок (відла́мок); 
шла́ковый о. шла́ковий ула́мок (відла́мок) 

обло́мочно-зерни́стый ула́мково-
зерни́стий 

обло́мочный ула́мковий, відла́мковий; 
о-ная бре́кчия ула́мкова (відла́мкова) 

бре́кчія; о-ная да́йка ула́мкова (від-
ла́мкова) да́йка; о-ная изве́рженная по-
ро́да ула́мкова (відла́мкова) ви́вержена 
поро́да; о-ная ла́ва ула́мкова (відла́мкова) 
ла́ва; о-ная ро́ссыпь ула́мкове (від-
ла́мкове) розси́пище (ула́мковий [від-
ла́мковий] ро́зсип); о-ная части́ца 
ула́мкова (відла́мкова) ча́стка (части́нка); 
о-ное месторожде́ние ула́мкове (від-
ла́мкове) родо́вище; о-ное строе́ние 
ула́мкова (відла́мкова) будо́ва; о. бокси́т 
ула́мковий (відла́мковий) бокси́т; о. доло-
ми́т ула́мковий (відла́мковий) доломі́т; 
о. известня́к ула́мковий (відла́мковий) 
вапня́к; о. материа́л ула́мковий (від-
ла́мковий) матеріал; о. минера́л 
ула́мковий (відла́мковий) мінера́л; о. пор-
фи́р ула́мковий (відла́мковий) порфір́ 

обма́нка обма́нка, -ки, д. и п. -нці, р. мн. 
-нок; базальти́ческая рогова́я о. базаль-
ти́чна рогова́ обма́нка; ба́рхатная о. окса-
ми́това обма́нка; ви́смутовая о. ві́смутова 
обма́нка; желе́зисто-ма́гниевая гас-
тингси́товая о. залі́зисто-ма́гнієва гас-
тингси́това обма́нка; жёлтая мышья-
ко́вая о. жо́вта арсе́нова обма́нка; жёлтая 
ци́нковая о. жо́вта ци́нкова обма́нка; 
ка́дмиевая о. ка́дмієва обма́нка; 
ма́рганцевая о. ма́рганце́ва (манга́нова) 
обма́нка; ме́дная о. мі́дна обма́нка; 
мышьяко́вая сере́бряная о. арсе́нова 
срі́бна обма́нка; обыкнове́нная рогова́я о. 
звича́йна рогова́ обма́нка; о́гненная о. 
вогня́на́ обма́нка; рогова́я о. рогова́ об-
ма́нка; рогова́я сере́бряная о. рогова́ 
срі́бна обма́нка; руби́новая о. рубі́нова 
обма́нка; сере́бряная о. срі́бна обма́нка; 
скорлу́пчатая о. шкаралу́пчаста обма́нка; 
смоляна́я о. смоляна́ обма́нка; сурьмя́ная о. 
сурм'я́на (сти́бієва) обма́нка; тёмная 
ци́нковая о. те́мна ци́нкова обма́нка; 
у́гольная о. ву́гі́льна обма́нка; ура́новая 
смоляна́я о. ура́нова смоляна́ обма́нка; 
ци́нковая о. ци́нкова обма́нка; чёрная 
рогова́я о. чо́рна рогова́ обма́нка 

обмеле́вший змілі́лий, обмілі́лий 
обмеле́ние змілін́ня, обмілі́ння 
обме́н о́бмін, -ну; ио́нный о. іо́нний 

о́бмін; катио́нный о. катіо́нний о́бмін; 
о. основа́ний о́бмін осно́в 

обме́нный обмі́нний; о-ная волна́ об-
мі́нна хви́ля; о-ная реа́кция обмі́нна 
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реа́кція; о-ная со́рбция обмі́нна со́рбція; 
о-ная спосо́бность обмі́нна зда́тність; 
о. катио́н обмі́нний катіо́н 

обмо́тка обмо́тка, -ки, д. и п. -тці, р. мн.  
-ток; о. возбужде́ния обмо́тка збу́дження; 
шу́нтовая о. шу́нтова обмо́тка 

обмы́вка обми́вка, -ки, д. и п. -вці, р. мн. 
-вок; о. го́рных вы́работок обми́вка гір-
ни́чих ви́робок 

обнажа́ть[ся], обнажи́ть[ся] відсло́нюва-
ти[ся], -нює[ться], відслони́ти, -ло́нить[ся] 

обнаже́ние відсло́нення; вертика́льное о. 
вертика́льне відсло́нення; есте́ственное о. 
приро́дне відсло́нення; замаскиро́ванное о. 
замаско́ване відсло́нення; за́мкнутое ко-
льцево́е о. за́мкнене (за́мкнуте) кільце́ве 
відсло́нення; иску́сственное о. шту́чне 
відсло́нення; кольцево́е о. кільце́ве від-
сло́нення; маскиро́ванное о. маско́ване 
відсло́нення; о. кро́вли відсло́нення пок-
рі́влі; о. поро́ды відсло́нення поро́ди; 
о. у́гольного пласта́ відсло́нення 
ву́гі́льного пласта́ (ву́гі́льного ша́ру); по-
ве́рхностное о. поверхне́ве відсло́нення; 
све́жее о. сві́же відсло́нення; скры́тое о. 
прихо́ване відсло́нення 

обнажённость відсло́неність, -ності, т.  
-ністю 

обнажённый відсло́нений, ого́лений;  
о-ная ме́стность відсло́нена (ого́лена) 
місце́вість; о-ная пове́рхность відсло́нена 
(ого́лена) пове́рхня; о-ная поро́да від-
сло́нена поро́да; о-ная сторона́ від-
сло́нений бік; о. бассе́йн відсло́нений ба-
се́йн; о. горизо́нт відсло́нений горизо́нт;  
о. у́голь відсло́нене ву́гі́лля 

обнаруже́ние ви́явлення 
обнару́живать[ся] виявля́ти[ся], -ля́ю,  

-ля́єш, -ля́є[ться] 
о́бнинский о́бнинський; о́-кая сви́та 

о́бнинська сві́та 
обновле́ние оно́влення, (неоконч. д. – 

ещё) оно́влювання; о. реки́ оно́влення 
рі́чки (ріки́) 

обновлённый відно́влений; о-ная гора́ 
відно́влена гора́; о. сброс відно́влений 
скид 

обновля́ть[ся], обнови́ть[ся] оно́влю-
вати[ся], -люю, -люєш, -лює[ться], обнов-
ля́ти[ся], -ля́ю, -ля́єш, -ля́є[ться], обно-
ви́ти[ся], -новлю́, -но́виш, обно́вить[ся] 

обнуле́ние ону́лення 

обобще́ние узага́льнення 
обобщённый узага́льнений; о. разре́з уза-

га́льнений ро́зріз; о. тип узага́льнений тип 
обогати́тельный збага́чувальний; о-ная 

фа́брика збага́чувальна фа́брика 
обогаща́ть[ся], обогати́ть[ся] зба-

га́чувати[ся], -чую, -чуєш, -чує[ться], зба-
гати́ти, -гачу́, -га́ти́ш, -га́ти́ть[ся] 

обогаще́ние збага́чення, (неоконч. д. – 
ещё) збага́чування; втори́чное о. втори́нне 
збага́чення; геологи́ческое о. геологі́чне 
збага́чення; гравитацио́нное о. гравіта-
ці́йне збага́чення; ко́свенное о. непряме́ 
збага́чення; мо́крое о. мо́кре збага́чення; 
нисходя́щее о. низхідне́ (спадне́) зба-
га́чення; о. минера́ла збага́чення міне-
ра́лу; о. руды́ збага́чення руди́; о́кисное о. 
окси́дне збага́чення; оста́точное о. 
за́лишко́ве збага́чення; петрографи́ческое о. 
петрографі́чне збага́чення; придо́нное о. 
придо́нне збага́чення; прямо́е о. пряме́ 
збага́чення; сульфи́дное о. сульфі́дне зба-
га́чення; суперге́нное о. суперге́нне зба-
га́чення; сухо́е о. сухе́ збага́чення 

обогащённый збага́чений; о-ная руда́ зба-
га́чена руда́; о. каоли́н збага́чений каолі́н 

о́бод о́бід; краево́й о́. крайови́й о́бід 
ободко́вый обідко́вий; о-вая поро́да 

обідко́ва поро́да 
ободо́к обідо́к, -дка; краево́й о. крайо-

ви́й обідо́к 
обожжённый ви́палений; о-ная гли́на 

ви́палена гли́на; о-ная поро́да ви́палена 
поро́да; о-ная руда́ ви́палена руда́; о-ная 
у́мбра ви́палена у́мбра; о. сла́нец ви́палений 
сла́нець; о. у́голь ви́палене ву́гі́лля 

обозначе́ние 1. (действие) позна́чення, 
(неоконч. д. – ещё) познача́ння; 

2. (знак) позна́чення, по́значка, -ки, д. и п.  
-чці, р. мн. -чок; усло́вные о-ния умо́вні 
позна́чення 

обозна́ченный позна́чений; о. релье́ф 
позна́чений рельє́ф 

обо́ловый обо́ловий; о. песча́ник 
обо́ловий піскови́к 

оболо́чечный оболо́нковий; о-ная мо-
де́ль оболо́нкова моде́ль 

оболо́чка оболо́нка, -ки, д. и п. -нці,  
р. мн. -нок; боро́здчатая о. борозе́нчаста 
(борозни́ста) оболо́нка; вне́шняя о. 
зо́внішня оболо́нка; га́зовая о. га́зова  
оболо́нка; ге́левая о. ге́лева оболо́нка; 
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дополни́тельная о. додатко́ва оболо́нка; 
защи́тная о. захисна́ оболо́нка; земна́я о. 
земна́ оболо́нка; капилля́рная о. капі-
ля́рна оболо́нка; кремнёвая о. кремін́на 
(крем'яна́) оболо́нка; лито́идная о. лі-
то́їдна оболо́нка; медулля́рная о. меду-
ля́рна оболо́нка; миэли́новая о. міелі́нова 
оболо́нка; мя́гкая о. м'яка́ оболо́нка; на-
ру́жная о. зо́внішня оболо́нка; о. Земли́ 
оболо́нка Землі;́ о. кле́тки оболо́нка клі-
ти́ни; о. сжа́тия оболо́нка сти́снення 
(сти́ску); о. скла́дки оболо́нка скла́дки; 
о. спо́ры оболо́нка спо́ри; плеохрои́чная о. 
плеохроїч́на оболо́нка; ра́дужная о. 
ра́йдужна оболо́нка; сали́ческая о. са-
лі́чна оболо́нка; сиали́ческая о. сіалі́чна 
оболо́нка; силика́тная о. силіка́тна обо-
ло́нка; спора́нгиевая о. спора́нгієва обо-
ло́нка; спо́ровая о. спо́рова оболо́нка; 
стеклова́тая о. склува́та (скли́ста) обо-
ло́нка; то́лстая о. товста́ оболо́нка; 
то́нкая о. тонка́ оболо́нка; электро́нные 
о-ки а́томов електро́нні оболо́нки а́томів 

оболочкосеменны́е сущ., мн. гне́тові, -вих 
оболо́чники мн. покри́вники, -ків 
обоня́тельный нюхови́й; о-ная о́бласть 

нюхова́ діля́нка; о-ная ка́псула нюхова́ 
ка́псула 

оборо́т 1. (полный круг вращения, направ-
ление в течении, развитии) о́берт, -ту;  
дефинити́вные о-ты дефініти́вні о́берти; 
о. спира́ли о́берт спіра́лі; 

2. (раковины) завито́к, -тка́; взро́слый о. 
ра́ковины доро́слий завито́к черепа́шки 
(му́шлі, ско́йки); вне́шний о. ра́ковины 
зо́внішній завито́к черепа́шки (му́шлі, 
ско́йки); вну́тренний о. ра́ковины 
вну́трішній завито́к черепа́шки (му́шлі, 
ско́йки); нару́жный о. ра́ковины зо́внішній 
завито́к черепа́шки (му́шлі, ско́йки); 
о. ра́ковины завито́к черепа́шки (му́шлі, 
ско́йки); разо́мкнутые о-ты ра́ковины 
розі́мкнуті (розі́мкнені) завитки́ черепа́шки 
(му́шлі, ско́йки); со́мкнутые о-ты зі́мкнені 
(зі́мкнуті) завитки́ 

оборо́тный оборо́тний, обіго́вий; о-ное 
водоснабже́ние оборо́тне водопостача́ння 

обору́дование устаткува́ння, обла́днан-
ня; горноспаса́тельное о. гірничоряту-
ва́льне устаткува́ння (обла́днання); про-
тивовы́бросовое о. противикидне́ устат-

кува́ння (обла́днання); самохо́дное о. са-
мохі́дне устаткува́ння (обла́днання) 

обоснова́ние обґрунтува́ння; о. ви́да об-
ґрунтува́ння ви́ду 

обособле́ние відокре́млення; о. ветве́й 
відокре́млення гіло́к; о. ви́дов відок-
ре́млення ви́дів 

обосо́бленный відокре́млений, відо-
со́блений, відру́бний; о. зали́в відок-
ре́млена зато́ка 

обособля́ть[ся] відокре́млювати[ся], -люю, 
-люєш, -лює[ться] 

обо́хривание зво́хрювання 
обою́дный обопі́льний, взає́мний; о-ное 

ограниче́ние обопі́льне (взає́мне) об-
ме́ження 

обрабо́тка обро́бка, -ки, д. и п. -бці, р. 
мн. -бок, опрацюва́ння; камера́льная о. 
камера́льна обро́бка; кисло́тная о. кис-
ло́тна обро́бка; механи́ческая о. меха-
ні́чна обро́бка; о. о́пытных да́нных об-
ро́бка (опрацюва́ння) до́слідних да́них; 
о. проб обро́бка (опрацюва́ння) проб; по-
то́чная о. ка́мня пото́кова обро́бка 
ка́меню; теплова́я о. теплова́ обро́бка; 
уда́рная о. ка́мня уда́рна обро́бка 
ка́меню; ультразвукова́я о. ка́мня ульт-
развукова́ обро́бка ка́меню; факту́рная о. 
ка́мня факту́рна обро́бка ка́меню; химре-
аге́нтная о. воды́ хімреаге́нтна обро́бка 
води́ 

о́браз спо́сіб, -собу; о. жи́зни спо́сіб 
життя́; бето́нный о. жи́зни бето́нний 
спо́сіб життя́; планкто́нный о. жи́зни 
планкто́нний спо́сіб життя́ 

образе́ц зразо́к, -зка́, взіре́ць, -рця́, т.  
-рце́м; аутенти́чный о. аутенти́чний зра-
зо́к; бурово́й о. бурови́й зразо́к; 
вы́бранный о. ви́браний зразо́к; гру́бый о. 
гру́бий зразо́к; испы́тываемый о. ви-
про́буваний (випробо́вуваний) зразо́к (взі-
ре́ць); контро́льный о. контро́льний зра-
зо́к (взіре́ць); лаборато́рный о. лабора-
то́рний зразо́к (взіре́ць); монти́рованный о. 
монто́ваний зразо́к; необде́ланный о. нео-
бро́блений зразо́к; обде́ланный о. об-
ро́блений зразо́к; о. поро́ды зразо́к по-
ро́ди; о. руды́ зразо́к руди́; опо́рный о. 
опо́рний зразо́к (взіре́ць); оригина́льный о. 
оригіна́льний зразо́к (взіре́ць); ориен-
ти́рованный о. орієнто́ваний зразо́к; 
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сре́дний о. се́рии сере́дній зразо́к се́рії; 
типи́чный о. типо́вий зразо́к 

образова́вшийся утво́рений; о. у́голь 
утво́рене ву́гі́лля 

образова́ние 1. утво́рення, (неоконч. д. – 
ещё) утво́рювання, тво́рення; аккумуля-
ти́вное о. акумуляти́вне утво́рення; 
ветви́стое о. гілля́сте (гілча́сте) утво́рення; 
зо́нтичное о. зо́нтичне утво́рення; ка-
ре́льские о-ния каре́льські утво́рення; кри-
сталли́ческое о. кристалі́чне утво́рення; 
леднико́вое о. льодовико́ве утво́рення; ли-
мни́ческое о. лімні́чне утво́рення; нанос-
но́е о. наносне́ (нане́сене, наме́тене, наві́яне, 
намивне́, наму́лене) утво́рення; о. а́йсбергов 
утво́рення а́йсбергів; о. бре́кчий утво́рення 
бре́кчій; о. взбро́сов утво́рення пі́дкидів; 
о. взду́тий утво́рення здутті́в; о. ви́дов 
утво́рення ви́дів; о. волн утво́рення хвиль; 
о. ге́ммул утво́рення ге́мул; о. гра́ней 
утво́рення гра́ней; о. гу́муса утво́рення 
гу́мусу; о. жгу́тиков утво́рення джгу́тиків; 
о. жи́лы утво́рення жи́ли; о. каве́рн 
утво́рення каве́рн; о. коры́ утво́рення  
кори́; о. кра́тера утво́рення кра́тера; 
о. кути́кулы утво́рення кути́кули; 
о. ло́пастей утво́рення ло́патей; о. обло́м-
ков утво́рення ула́мків; о. оса́дков утво́-
рення о́садів; о. отде́льностей утво́рення 
окре́мостей; о. пенепле́на утво́рення пе-
непле́ну; о. подня́тий утво́рення під-
ня́ттів; о. пусто́т утво́рення порожни́н; 
о. равни́ны утво́рення рівни́ни; о. разры́вов 
утво́рення розри́вів; о. релье́фа утво́рення 
рельє́фу; о. сбро́сов утво́рення ски́дів; 
о. скла́док утво́рення скла́док; о. тре́щин 
утво́рення трі́щин; о. ци́рка утво́рення 
ци́рку; осево́е о. осьове́ утво́рення; ос-
та́точное о. за́лишко́ве утво́рення; пер-
ви́чное кристалли́ческое о. пе́рві́сне кри-
сталі́чне утво́рення; пе́речное о. перце́ве 
утво́рення; пневматолити́ческое (пнев-
матоли́товое) о. пневматоліти́чне (пнев-
матолі́тове) утво́рення; роговы́е о-ния 
рогові́ утво́рення; скеле́тное о. скеле́тне 
утво́рення; сло́жное о. складне́ утво́рення; 
соединённое о. з'є́днане утво́рення; 
эксплози́вное о. експлози́вне утво́рення; 

2. осві́та, -ти; геологи́ческое о. геоло-
гі́чна осві́та 

образо́ванный утво́рений; о-ные а́йс-
бергами отложе́ния утво́рені а́йсбергами 
ві́дклади 

образова́тельный утво́рювальний; пер-
ви́чная о-ная ткань перви́нна 
утво́рювальна ткани́на 

образо́вывать[ся] утво́рювати[ся], -рюю,  
-рюєш, -рює[ться] 

обрамле́ние обра́млення, облямува́ння 
обраста́ние оброста́ння 
обрати́мый оборотни́й, відно́вний;  

о-мая деформа́ция оборотна́ (відно́вна) 
деформа́ція; о-мая реа́кция оборотна́ 
(відно́вна) реа́кція; о. распа́д оборотни́й 
(відно́вний) ро́зпад 

обратногетероцерка́льный зворотноге-
тероцерка́льний 

обратноизо́гнутый зворотнозі́гнутий;  
о-тая ра́ковина зворотнозі́гнута чере-
па́шка (му́шля, ско́йка) 

обратнокони́ческий зворотноконі́чний 
обратноланце́тный зворотноланце́тний 
обратнонеравноло́пастный зворотно-

нерівнолопате́вий; о. плавни́к зворотно-
нерівнолопате́вий плаве́ць (плавни́к) 

обра́тный 1. зворо́тний; о-ная крива́я 
зворо́тна крива́; о-ная лопа́та зворо́тна 
лопа́та; о-ная поля́рность зворо́тна по-
ля́рність; о-ная простре́лка зворо́тна про-
стрі́лка; о-ная раствори́мость зворо́тна 
розчи́нність; о-ная решётка зворо́тні 
ґра́ти; о-ная свёртка зворо́тне 
скру́чування; о-ная связь зворо́тний зв'я-
зо́к; о-ная соль зворо́тна сіль; о-ная фи-
льтра́ция зворо́тна фільтра́ція; о-ная 
флота́ция зворо́тна флота́ція; о-ная цир-
куля́ция зворо́тна циркуля́ція; о-ное ви-
зи́рование зворо́тне візува́ння; о-ное 
движе́ние зворо́тний рух; о-ное крыло́ 
зворо́тне крило́; о-ное намагни́чивание 
зворо́тне намагні́чення; о-ное напласто-
ва́ние зворо́тне напластува́ння (нашару-
ва́ння); о-ное паде́ние зворо́тне паді́ння; 
о-ное разви́тие зворо́тний ро́звиток; о-ное 
седло́ зворо́тне (переки́нуте) сідло́; о-ное 
смеще́ние зворо́тне змі́щення; о-ное те-
че́ние зворо́тна течія́; о. антиклино́рий 
зворо́тний антикліно́рій; о. взрыв зво-
ро́тний ви́бух; о. гибриди́зм зворо́тний 
гібриди́зм; о. годо́граф зворо́тний го-
до́граф; о. градие́нт зворо́тний градіє́нт; 
о. клива́ж зворо́тний кліва́ж; о. код зво-
ро́тний код; о. метаморфи́зм зворо́тний 
метаморфі́зм; о. надви́г зворо́тний на́сув; 
о. перехо́д зворо́тний перехі́д; о. поря́док 



обр обт 

471 

напластова́ния зворо́тний поря́док на-
пластува́ння (нашарува́ння); о. риф зво-
ро́тний риф; о. сброс зворо́тний скид; 
о. свод зворо́тне склепі́ння; о. фильтр 
зворо́тний фільтр; отрица́тельная о-ная 
связь від'є́мний (негати́вний) зворо́тний 
зв'язо́к; прогности́ческая о-ная филь-
тра́ция прогности́чна (прогнозува́льна, 
передба́чувана) зворо́тна фільтра́ція; 

2. обе́рнений; о-ная величина́ обе́рнена 
величина́; о-ная зада́ча обе́рнена зада́ча 

обраще́ние пове́рнення, обе́рнення; 
о. реки́ пове́рнення рі́чки (ріки́); о. ре-
лье́фа обе́рнення рельє́фу 

обращённый пове́рнений, пове́рнутий, 
обе́рнений, обе́рнутий, напра́влений, 
спрямо́ваний, зве́рнений; о-ная сторона́ 
пове́рнений (пове́рнутий, обе́рнений, 
обе́рнутий) бік; о-ная река́ пове́рнена 
(пове́рнута) рі́чка (ріка́); о. годо́граф по-
ве́рнений (пове́рнутий, обе́рнений, 
обе́рнутий, напра́влений, спрямо́ваний, 
зве́рнений) годо́граф; о. релье́ф по-
ве́рнений (пове́рнутий, обе́рнений) ре-
льє́ф; о. сброс обе́рнений скид; о. усту́п 
сбро́са обе́рнений усту́п ски́ду 

обри́т обри́т, -ту 
обручеви́т обручеві́т, -ту 
обруша́ющий обва́лювальний; о-щее 

давле́ние обва́лювальний тиск 
обруша́ющийся обва́лений, обва́люваль-

ний; о-щаяся кро́вля обва́лена (обва́лю-
вальна) покрі́вля 

обруше́ние обва́лення, зава́лення, (не-
оконч. д. – ещё) обва́лювання, зава́лювання, 
(оседание – ещё) осіда́ння; бло́чное о. 
бло́кове (бло́чне) обва́лення (зава́лення); 
большо́е о. вели́ке обва́лення (зава́лення); 
вертика́льное о. вертика́льне обва́лення 
(зава́лення); заде́ржанное о. затри́мане 
обва́лення (зава́лення); кольцеви́дное о. 
кільцеподі́бне обва́лення (зава́лення); ко-
льцево́е о. кільце́ве обва́лення (за-
ва́лення); магмати́ческое о. магмати́чне 
обва́лення (зава́лення); о. кро́вли об-
ва́лення (осіда́ння) покрі́влі; о. руды́ об-
ва́лення руди́; о. столба́ обва́лення (за-
ва́лення) стовпа́; подэта́жное о. підповер-
хо́ве обва́лення (зава́лення); постепе́нное о. 
поступо́ве обва́лення (зава́лення); тер-
ма́льное о. терма́льне обва́лення (за-
ва́лення); части́чное о. частко́ве об-

ва́лення (зава́лення); эта́жное о. поверхо́ве 
обва́лення (зава́лення) 

обру́шенный обва́лений, зава́лений;  
о-ная поро́да обва́лена (зава́лена) поро́да 

обру́шивать[ся], обру́шить[ся] зава́лю-
вати[ся], -люю, -люєш, -лює[ться], об-
ва́лювати[ся], -люю, -люєш, -лює[ться], 
завали́ти[ся], -валю́, -ва́лиш, -ва́лить[ся], 
обвали́ти[ся], -валю́, -ва́лиш, -ва́лить[ся] 

обры́в обри́в, -ву, у́рвище, -ща, т. -щем, 
р. мн. у́рвищ, кру́ча, -чі, т. -чею, крутоя́р, 
-ру; берегово́й о. берегови́й обри́в; 
го́рный о. гірськи́й обри́в; о. куэ́сты об-
ри́в куе́сти; о. о́ползня обри́в зсу́ву; 
о. ря́да обри́в ря́ду; о. сбро́са обри́в ски́ду; 
норма́льный о. сбро́са норма́льний обри́в 
ски́ду; обсекве́нтный о. сбро́са обсек-
ве́нтний обри́в ски́ду; подмы́тый о. 
сбро́са підми́тий обри́в ски́ду; ресек-
ве́нтный о. сбро́са ресекве́нтний обри́в 
ски́ду; эрозио́нный о. сбро́са ерозі́йний 
обри́в ски́ду 

обры́вистый обри́вистий, ури́вистий, 
(отвесный) стрімки́й; о. бе́рег обри́вистий 
(ури́вистий, стрімки́й) бе́рег 

обса́дка обса́дження, (неоконч. д. – ещё) 
обса́джування 

обса́дный (о трубе) обсадни́й; о-ная ко-
ло́нна обсадна́ коло́на; о-ная труба́ обсад-
на́ труба́ 

обсеква́тный обсеква́тний; о-ная ли́ния 
сбро́са обсеква́тна лі́нія ски́ду 

обсекве́нтный обсекве́нтний; о-ная до-
ли́на обсекве́нтна доли́на; о-ная река́ 
обсекве́нтна рі́чка (ріка́); о. усту́п сбро́са 
обсекве́нтний усту́п ски́ду 

обсидиа́н обсидіа́н, -ну; волоси́стый о. 
волоси́стий обсидіа́н; гава́йский о. га-
ва́йський обсидіа́н; расстекло́ванный о. 
розскло́ваний обсидіа́н; риоли́товый о. 
ріолі́товий обсидіа́н 

обсидиани́т обсидіаніт́, -ту 
обсидиа́новый обсидіа́новий; о-вая 

пе́мза обсидіа́нова пе́мза 
обсле́дование обсте́ження; гравита-

цио́нное о. гравітаці́йне обсте́ження 
обсле́дованный обсте́жений, об-

слі́дуваний 
обсле́довать[ся] обсте́жувати[ся], -жую, 

-жуєш, -жує[ться] 
обта́чивание обто́чування 
обта́чивать[ся] обто́чувати[ся], -чую,  

-чуєш, -чує[ться] 
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обтека́емый обтічни́й; о-мая структу́ра 
обтічна́ структу́ра 

обто́ченный обто́чений; о-ная га́лька 
обто́чена га́лька (рінь); о. ка́мень об-
то́чений ка́мінь 

обу́гленный зву́глений, обву́глений;  
о-ная древеси́на обву́глена деревина́;  
о-ная кора́ обву́глена кора́; о-ная ткань 
зву́глена ткани́на; о-ная части́ца зву́глена 
ча́стка (части́нка) 

обуглеро́живание звуглецьо́вування, 
обвуглецьо́вування 

обуглеро́живать[ся] звуглецьо́вувати[ся], 
-вує[ться], обвуглецьо́вувати[ся], -вує[ться] 

обу́гливание зву́глювання, обву́глення 
обу́гливать[ся], обу́глить[ся] зву́глюва-

ти[ся], -лює[ться], обву́глювати[ся],  
-лює[ться], зву́глити[ся], -лить[ся],  
обву́глити[ся], -лить[ся] 

обусла́вливающий зумо́влювальний; 
о. фа́ктор зумо́влювальний фа́ктор (чи́нник) 

обусло́вленный обумо́влений, зумо́вле-
ний; о-ное деформа́цией строе́ние обу-
мо́влена (зумо́влена) деформа́цією будо́ва 

общегеографи́ческий загальногеогра-
фі́чний; о-кая ка́рта загальногеографіч́на 
ка́рта (ма́па) 

общегеологи́ческий загальногеологі́чний 
о́бщий 1. зага́льний; о́-щая ава́рия за-

га́льна ава́рія; о́-щая геоло́гия зага́льна 
геоло́гія; о́-щая глуби́нная то́чка за-
га́льна глиби́нна то́чка; о́-щая дина-
ми́ческая по́ристость зага́льна динамі́чна 
по́ристість; о́-щая жёсткость зага́льна 
жо́рсткість (тве́рдість); о́-щая инве́рсия 
зага́льна інве́рсія; о́-щая мо́щность за-
га́льна поту́жність; о́-щая обёртка за-
га́льна обго́ртка; о́-щая ось зага́льна вісь; 
о́-щая по́ристость зага́льна по́ристість;  
о́-щая се́ра зага́льна сір́ка; о́-щая сре́дняя 
то́чка зага́льна сере́дня то́чка; о́-щая 
стратиграфи́ческая шкала́ зага́льна 
стратиграфі́чна шкала́; о́-щая страти-
гра́фия зага́льна стратигра́фія; о́-щая 
текто́ника зага́льна текто́ніка; о́-щая  
теплота́ зага́льна теплота́; о́-щая фо́рма 
зага́льна фо́рма; о́-щая щёлочность за-
га́льна лу́жність; о́-щая эколо́гия зага́льна 
еколо́гія; о́-щая элимина́ция зага́льна 
еліміна́ція; о́-щее направле́ние паде́ния 
зага́льний на́прям (на́прямок) паді́ння;  
о́-щее несогла́сие зага́льна незгі́дність; 

о́-щее (по́лное) смеще́ние по сбро́су за-
га́льне (по́вне) змі́щення за ски́дом; 
о́. ана́лиз зага́льний ана́ліз; о́. вы́ход за-
га́льний ви́хід; о́. тип зага́льний тип; 

2. (принадлежащий всем или нескольким; 
находящийся в совместном пользовании) 
спі́льний; о́. кана́л граптоли́тов спі́льний 
кана́л граптолі́тів 

объедине́ние об'є́днання; о. ви́да об'є́д-
нання ви́ду 

объе́кт об'є́кт, -ту; во́дный о. во́дний 
об'є́кт 

объекти́в об'єкти́в, -ва; иммерсио́нный о. 
імерсі́йний об'єкти́в 

объём об'є́м, -му; активнопла́вающий 
о. га́за активноплавни́й (активнопливу́чий) 
об'є́м га́зу; а́томный о. а́томний об'є́м; 
бу́ферный о. га́за бу́ферний об'є́м га́зу; 
компете́нтный о. компете́нтний об'є́м; 
стратиграфи́ческий о. стратиграфі́чний 
об'є́м; уде́льный о. пито́мий об'є́м 

объе́млющий обхо́плювальний, обхопни́й; 
о-щая фо́рма обхо́плювальна (обхопна́) 
фо́рма; о. лист обхо́плювальний (обхоп-
ни́й) лист 

объёмный об'є́мний; о-ная вла-
гоёмкость об'є́мна вологоє́мність (воло-
гомі́сткість); о-ная волна́ об'є́мна хви́ля; 
о-ная гли́нистость об'є́мна гли́нястість 
(гли́нистість); о-ная про́ба об'є́мна про́ба; 
о-ная сжима́емость об'є́мна сти́сливість; 
о-ная систе́ма наблюде́ний об'є́мна сис-
те́ма спостере́жень; о-ная упру́гость 
об'є́мна пру́жність; о-ная уса́дка об'є́мна 
уса́дка; о-ное намагни́чивание об'є́мне 
намагні́чення; о-ное определе́ние об'є́мне 
ви́значення; о-ное расшире́ние об'є́мне 
розши́рення; о. ана́лиз об'є́мний ана́ліз; 
о. ареа́л об'є́мний ареа́л; о. вес об'є́мна 
вага́; о. доза́тор об'є́мний доза́тор; 
о. кларк об'є́мний кларк; о. мо́дуль 
об'є́мний мо́дуль; о. расхо́д об'є́мна 
ви́трата; уде́льная о-ная радиоак-
ти́вность пито́ма об'є́мна радіоакти́вність 

обызвестле́ние звапнува́ння, зва́пні́ння, 
обвапнува́ння, обва́пнення 

обызвествлённый зва́пнений, звап-
но́ваний, обвапно́ваний, звапні́лий; о-ная 
часть свя́зки зва́пнена (звапно́вана, обва-
пно́вана) части́на зв'я́зки 

обызвествля́ть[ся] звапно́вувати[ся],  
-но́вую, -но́вуєш, -но́вує[ться], обвапно́ву-
вати[ся], -но́вую, -но́вуєш, -но́вує[ться] 
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обызвесткова́ние звапнува́ння, (неоконч. д. 
– ещё) звапно́вування 

обыкнове́нный, обычный звича́йний; 
о-ная ки́новарь звича́йна кі́новар; о-ная 
рогова́я обма́нка звича́йна рогова́ об-
ма́нка; о-ная слюда́ звича́йна слюда́;  
о-ная флексу́ра звича́йна флексу́ра; о-ное 
землетрясе́ние звича́йний землетру́с;  
о-ные лучи звича́йне промі́ння; о. авги́т 
звича́йний авгі́т о. бари́т звича́йний бари́т; 
о. змееви́к звича́йний змійови́к; грана́т 
звича́йний грана́т; о. купри́т звича́йний 
купри́т; о. магнети́т звича́йний магнети́т; 
о. опа́л звича́йний опа́л; о. рути́л зви-
ча́йний рути́л; о. сброс звича́йний скид; 
о. свине́ц звича́йний свине́ць; о. серпен-
ти́н звича́йний серпенти́н; о. скаполи́т 
звича́йний скаполі́т; о-ный тетраэдри́т 
звича́йний тетраедри́т; о. томсони́т зви-
ча́йний томсоні́т; о. топа́з звича́йний то-
па́з; о. турмали́н звича́йний турмалі́н; 
о. халцедо́н звича́йний халцедо́н 

ова́л ова́л, -лу; прото́нный о. прото́нний 
ова́л; электро́нный о. електро́нний ова́л 

ова́льно-кру́глый ова́льно-кру́глий 
ова́льно-ланцетови́дный ова́льно-ланцето-

поді́бний 
ова́льно-ромби́ческий ова́льно-ромбі́чний 
ова́льный ова́льний; о-ное о́зеро 

ова́льне о́зеро; о. лист ова́льний лист 
оварди́т оварди́т, -ту 
овариа́льный оваріа́льний; о-ные впе-

чатле́ния оваріа́льні вра́ження; о-ные 
отпеча́тки оваріа́льні відби́тки 

оварои́т овароїт́, -ту 
овени́т овені́т, -ту 
овери́т овери́т, -ту 
оверле́йный оверле́йний; о. режи́м овер-

ле́йний режи́м 
ове́рский ове́рський; о. я́рус ове́рський 

я́рус 
оверхе́нг оверхе́нг, -гу 
овершо́т овершо́т, -та 
овибови́д овібови́д, -ду 
овихии́т овіхії́т, -ту 
овице́лла овіце́ла, -ли 
ово́ид ово́їд, -да 
овоида́льный овоїда́льний 
овоидофи́ровый овоїдофір́овий; о-вая 

структу́ра овоїдофі́рова структу́ра 

овра́г яр, я́ру, (большой) яру́га, -ги, д. и п. 
яру́зі, р. мн. яру́г, (поросший лесом) бай-
ра́к, -ку 

оврагообразова́ние яроутво́рення, (не-
оконч. д. – ещё) яроутво́рювання, яро-
тво́рення 

овра́жистый яри́стий, яркува́тий 
овра́жный яру́жний, ба́лковий; о-ная 

эро́зия яру́жна еро́зія; о. пото́к яру́жний 
поті́к 

о́вручский о́вруцький; о́-кая сви́та 
о́вруцька сві́та 

огдоэ́рия огдое́рія, -рії 
оги́вы мн. огі́ви, огі́в 
огипсова́ние згіпсува́ння, огіпсува́ння 
огконкои́т огконкої́т, -ту 
огле́ение зґле́єння, оґле́єння 
огле́енность зґле́єність, -ності, т. -ністю, 

оґле́єність, -ності, т. -ністю 
огле́енный зґле́єний, оґле́єний; о-ная 

по́чва зґле́єний (оґле́єний) ґрунт 
оглине́ние згли́нення, огли́нення 
огнево́й вогне́вий, вогньови́й; о-во́е бу-

ре́ние вогне́ве (вогньове́) бурі́ння 
огненножи́дкий вогнянорідки́й 
о́гненный вогне́нний; вогня́ни́й; о́-ная 

обма́нка вогня́на́ обма́нка; о́. ага́т вог-
ня́ни́й ага́т; о́. ка́мень вогня́ни́й ка́мінь; 
о́. кра́тер вогня́ни́й кра́тер; о́. мра́мор 
вогня́ни́й ма́рмур; о́. опа́л вогня́ни́й опа́л 

огнепрово́дный вогнепрові́дни́й; о. шнур 
вогнепрові́дни́й шнур 

огнесто́йкий вогнестійки́й 
огнеупо́р вогнетри́в, -ву; свя́занный о. 

зв'я́заний вогнетри́в 
огнеупо́рно-керами́ческий вогнетри́вко-

керамі́чний; о.-к-кое сырьё вогнетри́вко-
керамі́чна сировина́ 

огнеупо́рность вогнетри́вкість, -кості, т. 
-кістю 

огнеупо́рный вогнетривки́й; о-ная 
гли́на вогнетривка́ гли́на; о-ная поро́да 
вогнетривка́ поро́да; о-ное сырьё вогне-
тривка́ сировина́; о. магнези́т вогнетрив-
ки́й магнези́т; о. материа́л вогнетривки́й 
матеріа́л 

огради́тельный захисни́й; о-ная да́мба 
захисна́ да́мба 

огражда́ющий огоро́джувальний, захис-
ни́й; о-щая дегаза́ция захисна́ дегаза́ція; 
о. о́стров огоро́джувальний о́стрів; о. риф 
огоро́джувальний риф 
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огражде́ние загоро́да, загоро́жа; меж-
ра́мное о. міжра́мна загоро́да (загоро́жа) 

огранённый ограно́ваний, огра́нений;  
о-ная га́лька ограно́вана (огра́нена) 
га́лька (рінь); о. ка́мень ограно́ваний 
(огра́нений) ка́мінь; о. криста́лл огра-
но́ваний (огра́нений) криста́л 

ограниче́ние обме́ження, (неоконч. д. – 
ещё) обме́жування; о. криста́лла об-
ме́ження криста́ла; обою́дное о. обопі́льне 
(взає́мне) обме́ження; экологи́ческое о. 
екологі́чне обме́ження 

ограни́ченный обме́жений; о-ная рас-
твори́мость обме́жена розчи́нність;  
о-ная сбро́сами глы́ба обме́жена 
ски́дами бри́ла (гли́ба); о. изоморфи́зм 
обме́жений ізоморфі́зм 

ограни́чивать[ся] обме́жувати[ся], -жую,  
-жуєш, -жує[ться] 

ограни́чивающий обме́жувальний; о-щая 
грань обме́жувальна грань; о-щее дав-
ле́ние обме́жувальний тиск; о. водо-
но́сный слой обме́жувальний водоно́сний 
шар; о. горизо́нт обме́жувальний гори-
зо́нт; о. разры́в обме́жувальний розри́в; 
о. сброс обме́жувальний скид 

ограничи́тельный обме́жувальний; 
о. пара́метр обме́жувальний пара́метр 

одегорди́т одегорди́т, -ту 
одени́т одені́т, -ту 
оде́сский оде́ський; о. я́рус оде́ський 

я́рус 
одина́рный одина́рний; о. срез оди-

на́рний зріз 
одини́т одині́т, -ту 
одино́чный поодино́кий, окре́мий; о-ная 

фо́рма окрема (поодино́ка) фо́рма; о. ко-
ра́лл поодино́кий кора́л; о. ствол пооди-
но́кий (окре́мий) сто́вбур (ствол) 

одинцо́вский одинцо́вський; о-кое меж-
леднико́вье одинцо́вське міжльодовикі́в'я 

оди́т оди́т, -ту 
одноа́ктный одноа́ктний; о. вулка́н од-

ноа́ктний вулка́н; о. ко́нус одноа́ктний 
ко́нус 

одноа́томный одноа́томний 
однобороздово́й одноборозе́нний 
одновале́нтный одновале́нтний; о. ме-

та́лл одновале́нтний мета́л 
одноветви́стый одногілля́стий, одногіл-

ча́стий 
одново́дный одново́дний 

одново́дорослевый одново́доростевий 
одновозрастно́й одновікови́й; о-ная по-

ро́да одновікова́ поро́да; о-ны́е отло-
же́ния одновікові́ ві́дклади 

одновре́ме́нность одноча́сність, -ності, 
т. -ністю; геологи́ческая о. геологі́чна 
одноча́сність 

одновре́ме́нный одноча́сний; о-ная жи́ла 
одноча́сна жи́ла; о-ная по́чта одноча́сна 
по́шта; о-ное зарожде́ние одноча́сне за-
ро́дження; о-ные оса́дки одноча́сні оса́дки, 
о́пади; о. флюи́д одноча́сний флюї́д 

одногнездово́й одногніздови́й 
одногра́нный одногра́нний; о-ная га́лька 

одногра́нна га́лька (рінь) 
однодо́льные сущ., мн. однодо́льні, -них 
однодо́мный однодо́мний; о-ное рас-

те́ние однодо́мна росли́на 
одноду́жные сущ., мн. одноду́жні, -них 
одножа́берные сущ., мн. однозя́брові,  

-вих 
одножгу́тиковые сущ., мн. одноджгу́тикові, 

-вих 
одножи́дкостный одноріди́нний; о. по-

то́к одноріди́нний поті́к 
однозерни́стый однозерни́стий; о-тая 

структу́ра однозерни́ста структу́ра 
однозна́чный однозна́чний; о-ная ме́ра 

однозна́чна мі́ра 
однозо́нный однозо́нний; о. кора́лл од-

нозо́нний кора́л 
однозу́бые сущ., мн. однозу́бі, -бих 
одноиме́нный однойме́нний; о. заря́д 

однойме́нний заря́д 
однока́мерный однока́мерний; о-ная 

ра́ковина однока́мерна черепа́шка 
(му́шля, ско́йка); о-ная фораминифе́ра 
однока́мерна форамініфе́ра 

однокана́льный однокана́льний; о. ана-
лиза́тор однокана́льний аналіза́тор 

однокле́точный однокліти́нний; о-ное 
живо́тное однокліти́нна твари́на 

одноклиноме́рный однокліномі́рний 
однокомпоне́нтный однокомпоне́нтний 
однокопы́тный однокопи́тний 
однокра́тный однокра́тний, одноразо́вий; 

о-ная инъе́кция одноразо́ва ін'є́кція 
однокру́жный однокру́жний, однокру-

гови́й; о. гонио́метр однокру́жний (одно-
кругови́й) гоніо́метр 

однолепестко́вый однопелюстко́вий 
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однолёссовый одноле́совий; о-вые от-
ложе́ния терра́сы одноле́сові ві́дклади 
тера́си 

одноле́тний однорі́чний, однолі́тній;  
о-нее расте́ние одноріч́на росли́на; о. лёд 
одноріч́ний лід 

одноли́стный одноли́стий 
одноло́пастный однолопате́вий; о. лист 

однолопате́вий лист 
однолучево́й однопромене́вий; о-ва́я 

спи́кула однопромене́ва спі́кула; о-ва́я 
спо́ра однопромене́ва спо́ра; о-ва́я щель 
однопромене́ва щі́ли́на 

одномацера́льный одномацера́льний 
одноме́рный однови́мірний; о-ная 

съёмка однови́мірне зніма́ння (одно-
ви́мірна зйо́мка) 

однометри́ческий однометри́чний; 
о. ме́тод однометри́чний ме́тод 

одноминера́льный одномінера́льний;  
о-ная поро́да одномінера́льна поро́да 

одномо́рфный одномо́рфний; о-ная 
ра́ковина одномо́рфна черепа́шка (му́шля, 
ско́йка) 

одному́скульный одному́скульний;  
о-ная двуство́рка одному́скульна двосту́лка 

однонапра́вленный односпрямо́ваний, 
однонапра́влений; о-ная слои́стость  
(слоева́тость) односпрямо́вана (однонап-
ра́влена) шарува́тість  

однони́точный однониткови́й; о. варио́-
метр однониткови́й варіо́метр; о. подве́с 
однониткови́й підві́с 

однообра́зие одномані́тність, -ності, т.  
-ністю; о. у́ровня одномані́тність рі́вня 

одноосно́вный одноосно́вний 
одноо́сный однові́сний, одноосьови́й;  

о-ная гу́бка однові́сна (одноосьова́) гу́бка; 
о-ная ра́ковина однові́сна (одноосьова́) 
черепа́шка (му́шля, ско́йка); о-ная 
спи́кула однові́сна (одноосьова́) спі́кула; 
о. криста́лл однові́сний (одноосьови́й) 
криста́л 

однопо́люсность однопо́люсність, -ності, 
т. -ністю 

однопо́люсный однопо́люсний; о-ное 
иссле́дование однопо́люсне дослі́дження; 
о. ме́тод однопо́люсний ме́тод 

однопоро́дный однопоро́дний; о-ные 
пласты́ однопоро́дні пласти́ (шари́) 

однопояско́вые сущ., мн. однопояско́ві, 
-вих 

однопояско́вый однопояско́вий; о-вая 
ли́лия однопояско́ва лі́лія 

однопреломля́ющий однозало́млювальний 
однопрогра́ммный однопрогра́мний; 

о. режи́м рабо́ты ЭВМ однопрогра́мний 
режи́м робо́ти ЕОМ 

однопрохо́дные сущ., мн. однопрохі́дні, 
-них 

однораство́рный однорозчи́нний 
однорёберный одноребро́ви́й, одно-

ре́берний 
одноресни́тчатый одновійча́стий 
одноро́дность однорі́дність, -ності, т.  

-ністю 
однороднояче́истый однорідноко-

мі́рчастий 
одноро́дный однорі́дний; о-ная гру́ппа 

однорі́дна гру́па; о-ная да́йка однорі́дна 
да́йка; о-ная деформа́ция однорі́дна де-
форма́ція; о-ная поро́да однорід́на по-
ро́да; о-ная среда́ однорі́дне середо́вище; 
о-ная структу́ра однорі́дна структу́ра; 
о. лакколи́т однорі́дний лаколі́т; о. пласт 
однорі́дний пласт (однорі́дний шар); 
о. тип однорі́дний тип; о. у́голь однорі́дне 
ву́гі́лля; о. цикл однорі́дний цикл; о. шток 
однорі́дний шток 

однорубцо́вый однорубце́вий; о-вая 
спо́ра однорубце́ва спо́ра 

одноря́дный одноря́дний; о-ная 
ра́ковина одноря́дна черепа́шка (му́шля, 
ско́йка); о-ная фораминифе́ра одноря́дна 
форамініфе́ра; о-ные ру́ки одноря́дні ру́ки 

односемя́нный однонасі́нний 
односерни́стый односірчи́стий; о-тая 

ртуть односірчи́ста ртуть 
односкла́дчатый односкладча́стий; 

о. тип си́нуса односкладча́стий тип си́нуса 
односло́йный одношаро́вий; о-ная 

структу́ра одношарова́ структу́ра 
одноство́рчатый односту́лковий; о-тая 

ра́ковина односту́лкова черепа́шка 
(му́шля, ско́йка) 

односторо́нний однобіч́ний, односто-
ро́нній; идиобла́стовая о-няя структу́ра 
ідіобла́стова однобіч́на структу́ра; о-нее 
рассе́ивание (рассе́яние) однобі́чне роз-
сі́ювання (розсі́яння); о. горст однобіч́ний 
горст; о. изги́б пласта́ однобіч́ний ви́гин 
(згин) пласта́ (ша́ру); о. разре́з однобіч́ний 
ро́зріз; о-няя доли́на однобіч́на (односто-
ро́ння) доли́на 
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одноти́пный одноти́пний; палиноло-
ги́чески о. палінологі́чно одноти́пний 

однотычи́ночный однотичи́нковий 
одноузлово́й одновузлови́й 
однофа́зный однофа́зний 
однофо́кусный однофо́кусний 
одноцве́тный одноба́рвний, одно-

ко́лірний, однокольоро́вий; о-ная ка́рта 
одноба́рвна (одноко́лірна, однокольоро́ва) 
ка́рта (ма́па) 

одноци́кловый одноци́кловий; о-вая 
ча́шечка одноци́клова ча́шечка 

одночасто́тный одночасто́тний; о. фильтр 
одночасто́тний фільтр 

одночле́нный одночле́нний 
однощелево́й однощіли́нний; о-ва́я 

спо́ра однощіли́нна спо́ра 
одноэлектро́дный одноелектро́дний; 

о. карота́ж одноелектро́дний карота́ж 
одноя́дерный одноя́дерний 
одноя́корный одноя́кірний; о. преобра-

зова́тель одноя́кірний перетво́рювач 
одноя́русный одноя́русний; о. о́ползень 

одноя́русний зсув 
одо́метр одо́метр, -ра 
одонпорфи́р одонпорфі́р, -ру 
одонто́д одонто́д, -ду 
одонто́диум одонто́діум, -му 
одонтоли́т одонтолі́т, -ту 
одонтоплеври́д одонтоплеври́д, -ду 
одонтоптери́дный одонтоптери́дний 
одоризацио́нный одоризаці́йний; о-ная 

устано́вка одоризаці́йна устано́вка 
одревесне́вший здереві́лий, здерев'яні́лий 
одревесне́ние здереві́ння, здерев'яні́ння 
одряхле́вший поста́рі́лий; о-шая до-

ли́на поста́рі́ла доли́на 
одряхле́ние поста́рі́ння; о. релье́фа пос-

та́рі́ння рельє́фу 
оже́вский оже́вський; о-кая сви́та 

оже́вська сві́та 
ожеле́дь о́желедь, -ді, т. -ддю, оже-

ле́диця, -ці 
ожелезне́ние озалі́знення 
ожелезнённость озалі́зненість, -ності, т. 

-ністю 
ожелезнённый озалі́знений; о-ная 

по́чва озалі́знений ґрунт 
оживле́ние ожи́влення, віджи́влення,  

(неоконч. д. – ещё) оживля́ння, відживля́ння 
оживлённый ожи́влений, віджи́влений, 

відно́влений 

ожида́емый очі́куваний; о-мая руда́ 
очі́кувана руда́ 

ожиже́ние зрі́дження, (неоконч. д. – ещё) 
зрі́джування 

ожо́г о́пік, -ку 
оз оз, -за; боково́й о. бічни́й (бокови́й) 

оз; вспомога́тельный о. допомі́жни́й оз; 
га́лечный о. га́льковий (га́лечний) оз; 
песча́ный о. піща́ний оз; пита́ющий о. 
живи́льний оз 

озанни́т озані́т, -ту 
озарине́цкий озарине́цький; о-кая сви́та 

озарине́цька сві́та 
озаркиа́н озаркіа́н, -ну 
озарки́т озаркі́т, -ту 
оза́ркский оза́ркський; о-кая систе́ма 

оза́ркська систе́ма 
озёрно-боло́тный озе́рно-боло́тний; 

о.-б-ная гли́на озе́рно-боло́тна гли́на 
озёрно-речно́й озе́рно-річкови́й 
озёрно-хова́нский озе́рно-хова́нський; 

о.-х-кие слои́ озе́рно-хова́нські шари́  
озёрный озе́рний; о-ная гли́на озе́рна 

гли́на; о-ная равни́на озе́рна рівни́на;  
о-ная ро́ссыпь озе́рне розси́пище 
(озе́рний ро́зсип); о-ная руда́ озе́рна руда́; 
о-ная терра́са озе́рна тера́са; о-ная фа́ция 
озе́рна фа́ція; о-ное боло́то озе́рне боло́то; 
о-ные отложе́ния озе́рні ві́дклади; о. же-
лезня́к озе́рний залізня́к; о. зака́зник 
озе́рний зака́зни́к; о. кальци́т озе́рний 
кальци́т; о. конгломера́т озе́рний конгло-
мера́т; о. лёд озе́рний лід; о. лёсс озе́рний 
лес; о. мел озе́рна кре́йда; о. пери́од 
озе́рний пері́од; о. песо́к озе́рний пісо́к; 
о. планкто́н озе́рний планкто́н; о. пласт 
озе́рний пласт (озе́рний шар); о. торф 
озе́рний торф 

о́зеро о́зеро, -ра; аккумуляти́вное о́. 
акумуляти́вне о́зеро; альпи́йское о́. аль-
пі́йське о́зеро; анци́ловое о́. анци́лове 
о́зеро; Балти́йское леднико́вое о́. Бал-
ті́йське льодовико́ве о́зеро; берегово́е о́. 
берегове́ о́зеро; бессто́чное о́. безстічне́ 
о́зеро; бо́рное о́. бо́рне о́зеро; вре́менное о́. 
тимчасо́ве о́зеро; вулкани́ческое о́. вул-
кані́чне о́зеро; вы́сохшее о́. ви́сохле о́зеро; 
го́рькое о́. гірке́ о́зеро; гра́бенное о. 
гра́бенне о́зеро; грязево́е минера́льное о́. 
грязьове́ мінера́льне о́зеро; гуми́нно-
и́листое о́. гумі́нно-му́листе о́зеро; 
де́льтовое о́. де́льтове о́зеро; дистро́фное о́. 
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дистро́фне о́зеро; доли́нное о́. доли́нне 
о́зеро; заболо́ченное о́. заболо́чене о́зеро; 
зава́льное о́. зава́льне о́зеро; заливно́е о́. 
заливне́ о́зеро; запру́женное о́. зага́чене 
о́зеро; исче́знувшее о́. зни́кле о́зеро; кар-
бона́тное минера́льное о́. карбона́тне 
мінера́льне о́зеро; ка́ровое о́. ка́рове 
о́зеро; ка́рстовое о́. ка́рстове о́зеро; ки-
пя́щее о́. кипля́че о́зеро; консекве́нтное о́. 
консекве́нтне (згі́дне) о́зеро; котлови́нное о́. 
уло́го́винне о́зеро; кра́терное о́. кра́терне 
о́зеро; кратковре́менное о́. короткоча́сне 
о́зеро; ла́вовое о́. ла́вове о́зеро; ледни-
ко́вое о́. льодовико́ве о́зеро; ложби́нное о́. 
уло́го́винне о́зеро; ло́пастное о́. лопате́ве 
о́зеро; мезотро́фное о́. мезотро́фне о́зеро; 
минера́льное о́. мінера́льне о́зеро; мо-
ре́нное о́. море́нне о́зеро; небольшо́е о́. 
невели́ке о́зеро; ова́льное о́. ова́льне 
о́зеро; о́. возвы́шенности о́зеро височини́; 
о́. проги́ба о́зеро проги́ну; олиготро́фное о́. 
оліготро́фне о́зеро; о́ползневое о́. зсувне́ 
о́зеро; перемежа́ющееся о́. перемі́жне 
о́зеро; периоди́ческое о́. періоди́чне 
о́зеро; плоти́нное о́. гребе́льне (зага́тне) 
о́зеро; плювиа́льное о́. плювіа́льне о́зеро; 
подзе́мное о́. підзе́мне о́зеро; подледни-
ко́вое о́. підльодовико́ве о́зеро; подлёдное о́. 
підлі́дне о́зеро; по́лое о́. порожни́сте 
о́зеро; постоя́нное о́. пості́йне о́зеро; по-
стоянноу́ровневое о. постійнорі́вневе 
о́зеро; прекраща́ющееся о́. ущу́хле о́зеро; 
прова́льное о́. прова́льне о́зеро; про-
то́чное о́. прото́чне (теку́че, біжне́) о́зеро; 
разливно́е о́. розливне́ о́зеро; ра́пное о́. 
ро́пне о́зеро; рели́ктовое о́. релі́ктове 
о́зеро; самоса́дочное о́. самоса́дне о́зеро; 
сезо́нное о́. сезо́нне о́зеро; смоляно́е о́. 
смоляне́ о́зеро; согла́сное о́. згі́дне о́зеро; 
со́довое о́. со́дове о́зеро; соляно́е о́. соляне́ 
о́зеро; со́почное о́. со́пкове о́зеро; суль-
фа́тное минера́льное о́. сульфа́тне міне-
ра́льне о́зеро; сухо́е о́. сухе́ о́зеро; текто-
ни́ческое о́. тектоні́чне о́зеро; усо́хшее о́. 
усо́хле о́зеро; у́стьевое (устьево́е) о́. 
ги́рлове о́зеро; хлори́дное минера́льное о́. 
хлори́дне мінера́льне о́зеро; щелочно́е о́. 
лу́жне о́зеро; эвтро́фное о́. евтро́фне о́зеро 

озерове́дение озерозна́вство, -ва 
озе́рский озе́рський; о-кие слои́ озе́рські 

шари́  
озеря́нский озеря́нський; о-кая сви́та 

озеря́нська сві́та 

о́зовый о́зовий; о́-вая доли́на о́зова до-
ли́на 

озокери́т озокери́т, -ту; волокни́стый о. 
волокни́стий (волокнува́тий) озокери́т; 
жёлтый о. жо́втий озокери́т; сыро́й о. 
сири́й озокери́т 

озокери́товый озокери́товий; о-вая 
жи́ла озокери́това жи́ла 

озоле́ние обзо́лення; каталити́ческое о. 
каталіти́чне обзо́лення 

озо́ливать, озоли́ть обзо́лювати, обзоли́ти 
озо́н озо́н, -ну 
озубле́ние озу́блення; изодо́нтное о. ізо-

до́нтне озу́блення; постоя́нное о. пості́йне 
озу́блення 

озу́бленный озу́блений 
озумили́т озумілі́т, -ту 
ойзарди́т ойзарди́т, -ту 
ойкокриста́лл ойкокриста́л, -ла 
ойямали́т ойямалі́т, -ту 
окаваи́т окаваї́т, -ту 
окаи́т окаї́т, -ту 
окаймле́ние облямува́ння; краево́е о. 

крайове́ облямува́ння 
окаймлённый облямо́ваний; о-ная по́ра 

облямо́вана по́ра; о-ная щель облямо́вана 
щі́ли́на; о-ная я́мка облямо́вана я́мка 

окаймля́ть[ся] облямо́вувати[ся], -вую,  
-вуєш, -вує[ться] 

окаймля́ющий облямо́вувальний; о-щая 
река́ облямо́вувальна рі́чка (ріка́); о-щая 
терра́са облямо́вувальна тера́са; о-щие 
отложе́ния облямо́вувальні ві́дклади; 
о. риф облямо́вувальний риф 

ока́лина ока́лина, -ни; ме́дная о. мі́дна 
ока́лина 

окаменева́ть[ся] кам'яні́ти[ся], -ні́є[ться] 
окамене́лость скам'яні́лість, -лості, т.  

-лістю, закам'яні́лість, -лості, т. -лістю, 
окам'яні́лість, -лості, т. -лістю; реже за-
камені́лість, -лості, т. -лістю; зона́льная о. 
зона́льна скам'яні́лість (закам'яні́лість); 
ло́жная о. неспра́вжня скам'яні́лість (за-
кам'яні́лість, окам'яні́лість); морска́я о. 
морська́ скам'яні́лість (закам'яні́лість); 
назе́мная о. назе́мна скам'яні́лість (за-
кам'яні́лість); обка́танная (ока́танная) о. 
обка́тана скам'яні́лість (закам'яні́лість);  
руководя́щая о. провідна́ скам'яні́лість 
(закам'яні́лість); субфоссиа́льная о. суб-
фосіа́льна скам'яні́лість (закам'яні́лість); 
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усто́йчивая о. стійка́ скам'яні́лість (зака-
м'яні́лість) 

окамене́лый скам'яні́лий, закам'яні́лий, 
окам'яні́лий, покам'яні́лий, скамені́лий, 
закамені́лий, окамені́лий, покамені́лий; 
о-лая древеси́на скам'яні́ла (окамені́ла, 
скамені́ла) деревина́; о-лая ши́шка скам'я-
ні́ла (закам'яні́ла) ши́шка; о-лое де́рево 
скам'яні́ле (скамені́ле) де́рево; о-лое жи-
во́тное скам'яні́ла (закам'яні́ла, скамені́ла, 
окамені́ла) твари́на; о. ёж скам'яні́лий (за-
кам'яні́лий, окам'яні́лий, скамені́лий, ока-
мені́лий) їжа́к; о. ледни́к скам'яні́лий (за-
кам'яні́лий, окам'яні́лий) льодови́к; о. лес 
скам'яні́лий (закам'яні́лий) ліс; о. плод 
скам'яні́лий (закам'яні́лий, окам'яні́лий, 
скамені́лий, окамені́лий) плід 

окамене́ние скам'яні́ння, закам'яні́ння, 
окам'яні́ння, скамені́ння, окамені́ння; 
о. оса́дков скам'яні́ння (закам'яні́ння) 
оса́дків (о́садів); о. песка́ скам'яні́ння (за-
кам'яні́ння) піску́ 

оканто́вка 1. (действие) окантува́ння, 
обкантува́ння, (неоконч. д. – ещё) окан-
то́вування, обканто́вування; 

2. (кант) оканто́вка, -ки, д. и п. -вці, р. 
мн. -вок, обканто́вка, -ки, д. и п. -вці, р. мн. 
-вок, кант, -та 

оканто́вочный оканто́вувальний, обкан-
то́вувальний, облямо́вувальний 

окварцева́ние окварцува́ння, сквар-
цува́ння 

окварцо́ванный окварцо́ваний, сквар-
цо́ваний; о-ная поро́да скварцо́вана по-
ро́да; о. горизо́нт окварцо́ваний (сквар-
цо́ваний) горизо́нт 

океа́н океа́н, -ну; магмати́ческий о. ма-
гмати́чний океа́н; мирово́й о. світови́й 
океа́н; откры́тый о. відкри́тий океа́н 

океаниза́ция океаніза́ція, -ції 
океани́т океані́т, -ту 
океани́ческий океані́чний; глубоко-

во́дный о. жёлоб глибоково́дний океа-
ні́чний жо́лоб; глы́бовый о. хребе́т 
бри́ловий (гли́бовий) океані́чний хребе́т; 
о-кая впа́дина океані́чна запа́дина; о-кая 
глубина́ океані́чна глибина́; о-кая зо́на 
ве́чной темноты́ океані́чна зо́на ві́чної 
те́мряви; о-кая кора́ океані́чна кора́; о-кая 
о́бласть океані́чна о́бласть; о-кая плат-
фо́рма океані́чна платфо́рма; о-кая плита́ 
океані́чна плита́; о-кая солёность океа-

ні́чна соло́ність; о-кие оса́дки океані́чні 
оса́дки; о. бассе́йн океані́чний басе́йн; 
о. жёлоб океані́чний жо́лоб; о. о́стров 
океані́чний о́стрів; о. планкто́н океа-
ні́чний планкто́н; о. поро́г океані́чний 
порі́г; о. холм океані́чний горб (па́горб);  
о-кое дно океані́чне дно; о-кое тече́ние 
океані́чна течія́ 

океанобиосфе́ра океанобіосфе́ра, -ри 
океаногене́з океаногене́з, -зу 
океаногра́фия океаногра́фія, -фії 
океанократи́ческий океанократи́чний; 

о. эта́п океанократи́чний ета́п 
океанологи́ческий океанологі́чний;  

о-кая ста́нция океанологі́чна ста́нція 
океаноло́гия океаноло́гія, -гії 
океаносфе́ра океаносфе́ра, -ри 
океа́нский океа́нський; о-кая зыбь 

океа́нські бри́жі 
окери́т окери́т, -ту 
окермани́т окермані́т, -ту 
окисле́ние оки́снення, оксида́ція, -ції, 

(неоконч. д. – ещё) оки́снювання, оксиду-
ва́ння; ме́дленное о. пові́льне оки́снення 
(пові́льне оки́снювання, пові́льна оксида́ція); 
споко́йное о. спокі́йне оки́снення (спокі́йне 
оки́снювання, спокі́йна оксида́ція) 

окислённый оки́снений, оксидо́ваний;  
о-ная руда́ оки́снена (оксидо́вана) руда́ 

окисли́тель окисни́к, -ка́, оксида́тор, -ра 
окисли́тельно-восстанови́тельный окси-

даці́йно-відно́вний, оки́сно-відно́вний, оки́с-
нювально-відно́вний; о.-в-ная акти́вность 
оксидаці́йно-відно́вна (оки́сно-відно́вна, 
оки́снювально-відно́вна) акти́вність;  
о.-в-ная зона́льность оксидаці́йно-відно́вна 
(оки́сно-відно́вна, оки́снювально-відно́вна) 
зона́льність; о.-в-ные усло́вия оксида-
ці́йно-відно́вні (оки́сно-відно́вні, оки́сню-
вально-відно́вні) умо́ви; о.-в. потенциа́л 
оксидаці́йно-відно́вний (оки́сно-відно́вний, 
оки́снювально-відно́вний) потенціа́л 

окисли́тельный оксидаці́йний, окисни́й, 
оки́снювальний; геохими́ческие о-ные 
фа́ции геохімі́чні оксидаці́йні (окисні́, 
оки́снювальні) фа́ції; о-ное пла́мя оксида-
ці́йне (окисне́, оки́снювальне) по́лум'я; 
о. проце́сс оксидаці́йний (окисни́й, 
оки́снювальний) проце́с 

окисля́емость оки́снюваність, -ності, т. 
-ністю, оки́сність, -ності, т. -ністю 
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окисля́ть[ся], окисли́ть[ся] оки́снювати[ся], 
-нюю, -нюєш, -нює[ться], окисня́ти[ся] -ня́ю,  
-ня́єш, -ня́є[ться], оксидува́ти[ся], -ду́ю, -ду́єш, 
-ду́є[ться], окисни́ти[ся], -ню́, -ни́ш, -ни́ть[ся] 

о́кисно-желе́зистый окси́дно-залі́зистий; 
о.-ж. шамози́т окси́дно-залі́зистий шамози́т 

окклюди́рование оклюдува́ння 
окклюди́рованный оклюдо́ваний; о. газ 

оклюдо́ваний газ 
окклюди́ровать[ся] оклюдува́ти[ся],  

-ду́є[ться] 
окклю́зия оклю́зія, -зії 
окно́ вікно́, -на́, р. мн. -кон; о. грунтово́й 

воды́ вікно́ ґрунтово́ї води́; соляно́е о. 
соляне́ вікно́; тектони́ческое о. тектоні́чне 
вікно́ 

окови́дный окоподі́бний; о. алевроли́т 
окоподі́бний алевролі́т 

ококсо́ванный ококсо́ваний; есте́ственно 
о. у́голь приро́дно скоксо́ване ву́гі́лля 

околоаперту́рный навколоаперту́рний; 
о-ное простра́нство навколоаперту́рний 
про́стір 

околоземно́й, околозе́мный навколо-
зе́мний, білязе́мний 

околопло́дник о́плодень, -дня, т. -днем 
околопо́люсный навколопо́люсний 
околоротово́й навколоротови́й; амбу-

лакра́льный о. скеле́т амбулакра́льний 
навколоротови́й скеле́т 

околору́дный навколору́дний, біля-
ру́дний; о-ная поро́да навколору́дна (бі-
ляру́дна) поро́да; о-ное измене́ние навко-
лору́дна (біляру́дна) змі́на 

околосифо́нный навколосифо́нний; 
о. гре́бень навколосифо́нний гре́бінь 

околоска́рновый навколоска́рновий 
околосква́жинный навколосвердлови́н-

ний; о-ное простра́нство навколосверд-
лови́нний про́стір 

околоство́льный присто́вбурний, при-
ство́льний; о. двор присто́вбурний (при-
ство́льний) двір 

околоу́стье 1. (реки) навкологи́рло, -ла; 
непреры́вное о. безпере́рвне навколо-
ги́рло; сплошно́е (це́льное) о. суці́льне 
навкологи́рло;  

2. навколоу́стя 
окомкова́ние згрудкува́ння 
окомкова́тель згрудкува́ч, -ча́, т. -че́м 

оконе́чность 1. (конец, край чего-л.) 
край, кра́ю, т. кра́єм, кіне́ць, -нця́, т.  
-нце́м; о. ледника́ край (кіне́ць) льодовика́,  

2. (конечность) кінці́вка, -ки, д. и п. -вці, р. 
мн. -вок; крура́льная о. крура́льна кінці́вка 

око́нтуренный око́нтурений; о-ная 
пло́щадь око́нтурена пло́ща; о-ная тер-
рито́рия око́нтурена терито́рія 

око́нтуривание око́нтурення, (неоконч. д. 
– ещё) око́нтурювання 

око́нтуривать[ся], око́нтурить[ся] око́н-
турювати[ся], -рюю, -рюєш, -рює[ться], 
око́нтурити[ся], -рю, -риш, -рить[ся] 

око́нтуривающий око́нтурювальний;  
о-щая сква́жина око́нтурювальна сверд-
лови́на 

оконча́ние закі́нчення; кардина́льное о. 
кардина́льне закі́нчення; периклина́льное о. 
перикліна́льне закі́нчення; тектони́ческое о. 
тектоні́чне закі́нчення; центрикли-
на́льное о. центрикліна́льне закі́нчення 

окостене́вший скостені́лий, закосте-
ні́лий 

окостене́ние скостені́ння, закостені́ння; 
по́лое о. порожни́сте скостені́ння (закос-
тені́ння); цилиндри́ческое о. циліндри́чне 
скостені́ння (закостені́ння) 

окра́ина край, кра́ю, т. кра́єм, кіне́ць,  
-нця́, т. -нце́м, окра́їна, -ни; засты́вшая о. 
засти́глий (захоло́лий) край; континен-
та́льная о. континента́льна окра́їна; кон-
тинента́льная акти́вная о. континен-
та́льна акти́вна окра́їна; континента́льная 
пасси́вная о. континента́льна паси́вна 
окра́їна; континента́льная о. анди́йского 
ти́па континента́льна окра́їна анді́йського 
ти́пу; континента́льная о. атлан-
ти́ческого ти́па континента́льна окра́їна 
атланти́чного ти́пу; континента́льная о. 
тихоокеа́нского ти́па континента́льна 
окра́їна тихоокеа́нського ти́пу; континен-
та́льная о. навади́йского ти́па континен-
та́льна окра́їна наваді́йського ти́пу; о. гео-
синклина́ли край (кіне́ць) геосинкліна́лі 

окра́инный окра́їнний, кінце́вий, 
око́лочний; котлови́нное о-ное мо́ре уло-
го́винне окра́їнне мо́ре; о-ная глы́ба 
окра́їнна бри́ла (гли́ба); о-ная земля́ 
окра́їнна земля́; о-ная зо́на окра́їнна зо́на; 
о-ное мо́ре окра́їнне мо́ре; о. проги́б 
окра́їнний проги́н; окра́инный толчо́к 
око́личний по́штовх 
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окра́ска заба́рвлення, ко́лір, -льору; 
аллохромати́ческая о. алохромати́чне 
заба́рвлення; анома́льная (аномали́йная) 
интерференцио́нная о. анома́льне (ано-
малі́йне) інтерференці́йне заба́рвлення 
(анома́льний [аномалі́йний] інтерферен-
ці́йний ко́лір); идиохромати́ческая о. 
ідіохромати́чне заба́рвлення; контра́стная о. 
контра́стне заба́рвлення; нейтра́льная о. 
нейтра́льне заба́рвлення; нефтяна́я о. 
на́фто́ве заба́рвлення; о. облуче́нием за-
ба́рвлення опромі́ненням (опромі́нюванням); 
покрови́тельственная о. захисне́ за-
ба́рвлення; поляризацио́нная о. поляриза-
ці́йне заба́рвлення; посло́йная о. пошаро́ве 
заба́рвлення; псевдохромати́ческая о. псев-
дохромати́чне заба́рвлення 

окра́шенный заба́рвлений; о-ное пятно́ 
заба́рвлена пля́ма 

окра́шивание заба́рвлення 
окра́шивать[ся] заба́рвлювати[ся], -люю,  

-люєш, -лює[ться] 
окра́шивающий фарбува́льний, за-

ба́рвлювальний; о-щее вещество́ фарбу-
ва́льна (заба́рвлювальна) речовина́ 

окремнева́ть[ся] кремені́ти[ся], -ні́є[ться], 
окремені́ти[ся], -ні́є[ться] 

окремне́ние скремені́ння, скрем'яні́ння, 
окремені́ння; гипербласти́ческое о. гіпер-
бласти́чне скрем'яні́ння (скремені́ння); 
полибласти́ческое о. полібласти́чне 
скрем'яні́ння (скремені́ння) 

окремнённый окремені́лий, скреме-
ні́лий, окрем'яні́лий, скрем'яні́лий; о-ная 
гли́на скремені́ла (скрем'яні́ла) гли́на;  
о-ная поро́да скремені́ла (скрем'яні́ла) 
поро́да; о. известня́к скремені́лий  
(скрем'яні́лий) вапня́к 

окремня́ть[ся] скременя́ти[ся], -ня́є[ться], 
окременя́ти[ся], -ня́є[ться] 

округлённо-о́стрый заокру́глено-
го́стрий 

округлённо-углова́тый заокру́глено-
кута́стий 

округлённый заокру́глений; о-ная 
углова́тость заокру́глена кута́стість; 
о. заро́дыш криста́лла заокру́глений 
за́родок криста́ла 

окру́гло-куполови́дный окру́гло-
банеподі́бний, окру́гло-куполоподі́бний; 
о.-кная ра́ковина окру́гло-банеподі́бна 
(окру́гло-куполоподі́бна) черепа́шка 
(му́шля, ско́йка) 

окру́гло-ло́пастный окру́гло-лопате́вий 
окру́гло-многоуго́льный окру́гло-

багатоку́тний 
окру́гло-треуго́льный окру́гло-трику́т-

ний; о.-т-ное зерно́ окру́гло-трику́тне зе́рно́ 
окру́глый окру́глий; о-лая верши́на 

окру́гла верши́на; о-лая спо́ра окру́гла 
спо́ра; о. лист окру́глий лист 

окружа́ющий навко́лишній, довко́лиш-
ній, довкі́льний; о-щая среда́ навко́лишнє 
середо́вище (довкі́лля); о-щие усло́вия 
навко́лишні (довкі́льні) умо́ви 

окрылённый окри́лений; о. плод 
окри́лений плід 

оксавери́т оксавери́т, -ту 
оксакальци́т оксакальци́т, -ту 
оксала́т оксала́т, -ту 
оксео́т оксео́т, -ту 
оксиалифи́т оксіаліфі́т, -ту 
оксиапати́т оксіапати́т, -ту 
оксиа́стры мн. оксіа́стри, -сіа́стр 
оксиасфа́льт оксіасфа́льт, -ту 
оксибазиофи́товый оксибазіофі́товий; 

о-вая структу́ра оксибазіофі́това струк-
ту́ра 

оксиби́тум оксибі́тум, -му 
оксигало́идный оксигало́їдний; о-ная 

соль оксигало́їдна сіль 
оксигексакти́ны мн. оксигексакти́ни, -ти́н 
оксигексате́ры мн. оксигексате́ри, -те́р 
оксигуми́новый оксигумі́новий; о-вая 

кислота́ оксигумі́нова кислота́ 
окси́д окси́д, -ду; амфоте́рный о. амфо-

те́рний окси́д; безво́дный о. безво́дний 
окси́д; бе́лый о. бі́лий окси́д; во́дный о. 
во́дний окси́д; двойной о. подві́йний ок-
си́д; жёлтый о. жо́втий окси́д; индиффе-
ре́нтный о. індифере́нтний окси́д; 
кра́сный о. черво́ний окси́д; несолеобра-
зу́ющий о. несолетво́рний окси́д; ни́зший о. 
ни́жчий окси́д; о. желе́за окси́д залі́за; 
о. кре́мния окси́д кре́мнію (силі́цію); 
о. мета́лла окси́д мета́лу; о. металло́ида 
окси́д метало́їду; о. углеро́да окси́д вугле-
цю́; осно́вный о. осно́вний окси́д; по-
лу́торный о. полу́торний (півтора́чний) 
окси́д; сернистоки́слый о. сірчисто-
ки́слий окси́д; сло́жный о. складни́й ок-
си́д; солеобразу́ющий о. солетво́рний 
окси́д; чёрный о. чо́рний окси́д 

оксидациони́т оксидаціоні́т, -ту 
оксиджулгалди́т оксиджулгалди́т, -ту 
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оксидиме́трия оксидиме́трія, -рії 
оксиди́ровать[ся] оксидува́ти[ся], -ду́ю, 

ду́єш, -ду́є[ться] 
окси́дный окси́дний; о-ная руда́ ок-

си́дна руда́; о-ное желе́зо окси́дне залі́зо; 
о-ное обогаще́ние окси́дне збага́чення; 
о. минера́л окси́дний мінера́л 

оксикарби́д оксикарбі́д, -ду; о. аммо́ния 
оксикарбі́д амо́нію 

оксикарбони́т оксикарбоні́т, -ту 
оксикератофи́р оксикератофі́р, -ру 
оксикератофири́т оксикератофіри́т, -ту 
оксикери́т оксикери́т, -ту 
оксикерсути́т оксикерсути́т, -ту 
оксикерчени́т оксикерчені́т, -ту 
оксикислота́ оксикислота́, -ти́ 
оксико́н оксико́н, -ну 
оксилиа́рный оксиліа́рний; о-ные 

ло́пасти оксиліа́рні ло́паті; о-ные сёдла 
оксиліа́рні сі́дла 

оксилизи́н оксилізи́н, -ну 
оксиликви́т оксилікві́т, -ту 
оксилифени́т оксиліфені́т, -ту 
оксимагнети́т оксимагнети́т, -ту 
оксина́т оксина́т, -ту 
оксиофи́товый оксіофі́товий; о-вая 

структу́ра оксиофі́това структу́ра 
оксипироморфи́т оксипіроморфі́т, -ту 
оксипле́тный оксипле́тний; о-ная по-

ро́да оксипле́тна поро́да 
оксипорфири́т оксипорфіри́т, -ту 
оксисульфи́д оксисульфі́д, -ду 
оксисфе́ра оксисфе́ра, -ри 
оксифи́р оксифі́р, -ру 
оксифлюори́т оксифлюори́т, -ту 
оксихлори́д оксихлори́д, -ду 
оксицикли́т оксициклі́т, -ту 
о́кский о́кський; о́-кое оледене́ние 

о́кське зледені́ння (заледені́ння) 
оксоло́гия оксоло́гія, -гії 
оксорбе́нт оксорбе́нт, -ту 
о́ксфорд о́ксфорд, -ду 
о́ксфордский о́ксфордський; о. я́рус 

о́ксфордський я́рус 
о́ксы мн. о́кси, -сів 
окта́ва окта́ва, -ви 
октавивани́т октавівані́т, -ту 
октакти́ны мн. октакти́ни, -нів 
окта́н окта́н, -ну 
окта́новый окта́новий; о-вая кислота́ 

окта́нова кислота́; о-вое число́ окта́нове 
число́ 

окта́эдр окта́едр, -ра 
октаэдри́ческий октаедри́чний; о-кая 

се́тка октаедри́чна сіт́ка; о-кая спа́йность 
октаедри́чна спа́йність 

окте́т окте́т, -ту 
октиббеги́т октибегі́т, -ту 
октоболи́т октоболі́т, -ту 
октоге́н октоге́н, -ну 
октофилли́т октофілі́т, -ту 
окульта́ция окульта́ція, -ції 
окуля́р окуля́р, -ра 
окуля́рный окуля́рний; о-ная плас-

ти́нка окуля́рна пласти́нка 
окципита́льный окципіта́льний; о-ная 

борозда́ окципіта́льна борозна́ 
олафи́т олафі́т, -ту 
олдуве́й олдуве́й, -ве́я 
олдуве́йский олдуве́йський; о-кая эпо́ха 

олдуве́йська епо́ха 
оледене́ние зледені́ння, заледені́ння; 

айо́вское о. айо́вське зледені́ння (заледе-
ні́ння); афто́нское о. афто́нське зледе-
ні́ння (заледені́ння); балти́йское о. бал-
ті́йське зледені́ння (заледені́ння); 
би́берское о. би́берське зледені́ння (зале-
дені́ння); бю́льское о. бю́льське зледе-
ні́ння (заледені́ння); валда́йское о. вал-
да́йське зледені́ння (заледенін́ня); вар-
ти́нское о. варти́нське зледені́ння (заледе-
ні́ння); варша́вское о. варша́вське зледе-
ні́ння (заледені́ння); вели́кое восто́чное о. 
вели́ке схі́дне зледені́ння (заледені́ння); 
віско́нсинское о. вісконси́нське зледе-
ні́ння (заледені́ння); ви́слинское о. 
ві́слинське зледеніння (заледеніння); 
вю́рмское о. вю́рмське зледені́ння (зале-
дені́ння); глю́чское о. глю́цьке зледені́ння 
(заледені́ння); гуро́нское о. гуро́нське 
зледені́ння (заледені́ння); гю́нцское о. 
гю́нцьке зледені́ння (заледені́ння); да́гу о. 
да́гу зледені́ння (заледені́ння); да́унское о. 
да́унське зледені́ння (заледені́ння); де-
мья́новское о. дем'я́нівське зледені́ння 
(заледені́ння); джерсе́йское о. джер-
се́йське зледені́ння (заледені́ння); дне-
про́вское о. дніпро́вське зледені́ння (зале-
дені́ння); дре́внее о. да́внє зледені́ння 
(заледені́ння); дуна́йское о. дуна́йське 
зледені́ння (заледені́ння); заа́льское о. 
заа́льське зледені́ння (заледені́ння); 
зыря́нское о. зиря́нське зледені́ння (зале-
дені́ння); иллино́йское о. ілліно́йське 
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зледені́ння (заледені́ння); индуци́рован-
ное о. індуко́ване зледені́ння (заледе-
ні́ння); кали́нинское о. калін́інське зледе-
ні́ння (заледені́ння); ка́ндерское о. 
ка́ндерське зледені́ння (заледені́ння); кан-
за́сское о. канза́ське зледені́ння (заледе-
ні́ння); континента́льное о. континен-
та́льне зледені́ння (заледені́ння); 
кра́ковское о. кра́ківське зледені́ння (за-
ледені́ння); лихви́нское о. лихві́нське 
зледені́ння (заледені́ння); луша́нское о. 
луша́нське зледені́ння (заледені́ння); мак-
сима́льное о. максима́льне зледені́ння 
(заледені́ння); ма́лое восто́чное о. мале́ 
схі́дне зледені́ння (заледені́ння); ма́лое 
уэ́льское о. мале́ уе́льське зледені́ння (за-
ледені́ння); материко́вое о. материко́ве 
зледені́ння (заледені́ння); мена́нское о. 
мена́нське зледені́ння (заледені́ння); 
ми́ндельское о. мі́ндельське зледені́ння 
(заледені́ння); многокра́тное о. багатора-
зо́ве зледені́ння (заледені́ння); моско́вское о. 
моско́вське зледені́ння (заледені́ння);  
небра́скское о. небра́скське зледені́ння (за-
ледені́ння); ню́льбергское о. ню́льберзьке 
зледені́ння (заледені́ння); о́кское о. о́кське 
зледені́ння (заледені́ння); оста́шковское о. 
оста́шківське зледені́ння (заледені́ння); 
повто́рное о. повто́рне зледені́ння (зале-
дені́ння); поздневіско́нсинское о. пізньо-
віско́нсинське зледені́ння (заледені́ння); 
по́льское о. по́льське зледені́ння (заледе-
ні́ння); после́днее о. оста́ннє зледені́ння 
(заледені́ння); поя́нху о. поя́нху зледе-
ні́ння (заледені́ння); предпосле́днее о. 
передоста́ннє зледені́ння (заледені́ння); 
ра́ннее о. ра́ннє зледені́ння (заледені́ння); 
ри́сское о. ри́ське зледені́ння (заледе-
ні́ння); сама́ровское о. сама́рівське зледе-
ні́ння (заледені́ння); сарта́нское о. сар-
та́нське зледені́ння (заледені́ння); сканди-
на́вское о. скандина́вське зледені́ння (за-
ледені́ння); скани́йское о. скані́йське зле-
дені́ння (заледені́ння); среднепо́льское о. 
середньопо́льське зледені́ння (заледе-
ні́ння); тимисками́пское о. тиміска-
мі́пське зледені́ння (заледені́ння); хе́сселе о. 
хе́селе зледені́ння (заледені́ння); центра-
льнопо́льское о. центральнопо́льське 
зледені́ння (заледені́ння); четверти́чное о. 
четверти́нне зледені́ння (заледені́ння); 
эбуро́нское о. ебуро́нське зледені́ння (за-

ледені́ння); э́льбское о. е́льбське зледе-
ні́ння (заледені́ння); э́льстерское о. 
е́льстерське зледені́ння (заледені́ння); 
южнопо́льское о. південнопо́льське зле-
дені́ння (заледені́ння); яросла́вское о. 
яросла́вське зледені́ння (заледені́ння) 

олеи́новый олеї́новий; о-вая кислота́ 
олеї́нова кислота́ 

олемати́дный олемати́дний 
оленелатера́льный оленелатера́льний; 

о-ная ло́пасть оленелатера́льна ло́пать 
оленелли́дный оленелі́дний 
оле́сковский оле́сківський; о-кая сви́та 

оле́сківська сві́та 
о́леум о́леум, -му 
олефи́н олефі́н, -ну 
олефинацетиле́н олефінацетиле́н, -ну 
олефини́т олефіні́т, -ту 
олефи́новый олефі́новий; о. ряд оле-

фі́новий ряд; о. терпе́н олефі́новий терпе́н; 
о. углеводоро́д олефі́новий вуглево́день 

оле́шковский оле́шківський; о-кая 
сви́та оле́шківська сві́та 

оливейра́нт олівейра́нт, -ту 
оливени́т олівені́т, -ту; волокни́стый о. 

волокни́стий (волокнува́тий) олівені́т 
оливи́н оліві́н, -ну; драгоце́нный о. кош-

то́вний (дорогоці́нний) оліві́н; желе́зистый о. 
залі́зистий оліві́н; ка́льциевый о. 
ка́льцієвий оліві́н 

оливи́н-гиперсте́новый оліві́н-гіперсте́-
новий; о.-г. хондри́т оліві́н-гіперсте́новий 
хондри́т 

оливиниза́ция олівініза́ція, -ції 
оливини́т олівіні́т, -ту 
оливини́товый олівіні́товий; о. би́тум 

олівіні́товий бі́тум 
оливи́новый оліві́новий; о-вое га́ббро 

оліві́нове га́бро; о. база́льт оліві́новий 
база́льт; о. диаба́з оліві́новий діаба́з; 
о. нори́т оліві́новий нори́т; о. сла́нец олі-
ві́новий сла́нець; о. спессарти́т оліві́новий 
спесарти́т; о. трахиандези́т оліві́новий 
трахіандези́т; о. фоноли́т оліві́новий фо-
нолі́т; о. хромити́т оліві́новий хроміти́т; 
серпентинизи́рованное о-вое га́ббро 
серпентинізо́ване оліві́нове га́бро 

оливино́ид олівіно́їд, -ду 
олигоба́з олігоба́з, -зу 
олигобласти́ческий олігобласти́чний 
олигози́т олігози́т, -ту 
олигокла́з олігокла́з, -зу 
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олигоклази́т олігоклази́т, -ту 
олигокла́зовый олігокла́зовий; о. анде-

зи́т олігокла́зовий андези́т; о. гнейс оліго-
кла́зовий гнейс 

олигомериза́ция олігомериза́ція, -ції 
олигоми́ктовый олігомі́ктовий; о-вая 

поро́да олігомі́ктова поро́да; о. алевроли́т 
олігомі́ктовий алевролі́т 

олигони́т олігоні́т, -ту 
олигонитрофи́льный олігонітрофі́льний 
олигоншпа́т олігоншпа́т, -ту 
олигопальма́тный олігопальма́тний; 

о. тип олігопальма́тний тип 
олигосапро́бный олігосапро́бний; о. во-

доём олігосапро́бне водо́ймище (олігосап-
ро́бна водо́йма) 

олиготро́фный оліготро́фний; о-ное бо-
ло́то оліготро́фне боло́то; о-ное о́зеро 
оліготро́фне о́зеро; о. водоём оліготро́фне 
водо́ймище (оліготро́фна водо́йма); 
о. торф оліготро́фний торф 

олигофи́ровый олігофі́ровий; о-вая 
структу́ра олігофі́рова структу́ра 

олигоце́н олігоце́н, -ну 
олигоце́новый олігоце́новий; о. отде́л 

олігоце́новий ві́дділ 
олистогли́фы мн. олістоглі́фи, -фів 
олистоли́т олістолі́т, -ту 
олистопла́к олістопла́к, -ку 
олистостро́м олістостро́м, -му 
олли́т олі́т, -ту 
оллистеди́т олістеди́т, -ту 
о́лово о́лово, -ва; аммиа́чно-хло́рное о́. 

аміа́чно-хло́рне о́лово; двувале́нтное 
(двухвале́нтное) о́. двовале́нтне о́лово; 
двусерни́стое о́. двосірчи́сте о́лово; дву-
хло́ристое о́. двохло́ристе о́лово; де-
ревя́нистое о́. дерев'яни́сте о́лово; иго́ль-
чатое о́. голча́сте о́лово; рассыпно́е о́. 
розсипне́ о́лово; саморо́дное о́. саморо́дне 
о́лово; серни́стое о́. сірчи́сте о́лово; 
хло́ристое о́. хло́ристе о́лово; хло́рное о́. 
хло́рне о́лово; черырёхвале́нтное о́. чо-
тиривале́нтне о́лово 

оловоно́сный оловоно́сний; о-ная 
ро́ссыпь оловоно́сне розси́пище (олово-
но́сний ро́зсип) 

оловору́дный оловору́дний 
оловосодержа́щий олововмі́сний 
оловянноки́слый олов'яноки́слий 
оловя́нный олов'я́ний; о-ная жи́ла оло-

в'я́на жи́ла; о-ная руда́ олов'я́на руда́;  

о-ная соль олов'я́на сіль; о. ка́мень оло-
в'я́ний ка́мінь; о. колчеда́н олов'я́ний кол-
чеда́н; о. пири́т олов'я́ний піри́т 

ологене́з ологене́з, -зу 
оло́метр оло́метр, -ра 
олоци́ст олоци́ст, -ту 
ольбани́т ольбані́т, -ту 
о́льгинский о́льгинський; о́-кая сви́та 

о́льгинська сві́та 
ольдгами́дный ольдгамід́ний 
ольдгами́т ольдгамі́т, -ту 
ольшански́т ольшанські́т, -ту 
омалю́совый омалю́совий; о-вые слои́ 

омалю́сові шари́  
омбо́метр омбо́метр, -ра 
омбро́нский омбро́нський; о-кая се́рия 

омбро́нська се́рія 
оме́га-структу́ра оме́га-структу́ра, -ри 
омейи́т омейї́т, -ту 
омнилатера́льный омнілатера́льний;  

о-ная ло́пасть омнілатера́льна ло́пать;  
о-ная о́бласть омнілатера́льна о́бласть 

омни́метр омні́метр, -ра 
омозоле́ние змозолі́ння 
омоложённый омоло́джений, відмо-

ло́джений; о-ная гора́ омоло́джена (від-
моло́джена) гора́; о-ная река́ омоло́джена 
(відмоло́джена) рі́чка (ріка́); омо-
ло́женный ледни́к омоло́джений (відмо-
ло́джений) льодови́к; о. сброс омо-
ло́джений (відмоло́джений) скид 

омфаци́т омфаци́т, -ту 
омфацити́т омфацити́т, -ту 
омфаци́товый омфаци́товий; о-вая по-

ро́да омфаци́това поро́да; о. амфиболи́т 
омфаци́товий амфіболі́т 

омыва́емый оми́ваний 
омыва́ть[ся] омива́ти[ся], -ваю, -ваєш,  

-ва́є[ться] 
омыле́ние оми́лення, (неоконч. д. – ещё) 

оми́лювання 
ондометри́ческий ондометри́чний; 

о. ме́тод ондометри́чний ме́тод 
ондоме́трия ондоме́трія, -рії 
онеги́т онегі́т, -ту 
оне́жский оне́зький; о-кая транс-

гре́ссия оне́зька трансгре́сія; о. отде́л 
оне́зький ві́дділ 

о́никс о́нікс, -су; восто́чный о. схі́дний 
о́нікс; кальци́товый о. кальци́товий 
о́нікс; мексика́нский о. мексика́нський 
о́нікс; мра́морный о. мармуро́вий о́нікс; 
сердоли́ковый о. сердолі́ковий о́нікс 
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о́никсовый о́ніксовий; о́. мра́мор 
о́ніксовий ма́рмур 

онихи́ты мн. оніхі́ти, -тів 
онихоцеля́рий оніхоцеля́рій, -рію 
они́ческий оні́чний; о-кая часть у́гля́ 

оні́чна части́на ву́гі́лля 
онкилони́т онкілоні́т, -ту 
онкози́н онкози́н, -ну 
онкои́ды мн. онкої́ди, -дів 
онколи́т онколі́т, -ту 
онколи́товый онколі́товий; о. желва́к 

онколі́тове жо́вно 
онкофилли́т онкофілі́т, -ту 
онкофо́ровый онкофо́ровий; о. гори-

зо́нт онкофо́ровий горизо́нт; о. слой он-
кофо́ровий шар  

оннероди́т онероди́т, -ту 
онни́йский оні́йський; о. век оні́йський вік 
онномани́т ономані́т, -ту 
оноратои́т оноратоїт́, -ту 
онофри́т онофри́т, -ту 
онтариоли́т онтаріолі́т, -ту 
онтогене́з, онтогене́зис онтогене́з, -зу, 

онтогене́зис, -су; о. мозаи́чного ти́па он-
тогене́з (онтогене́зис) мозаї́чного ти́пу; 
регуляцио́нный о. регуляці́йний онтоге-
не́з (онтогене́зис) 

онтогенети́ческий онтогенети́чний; о-кая 
за́пись онтогенети́чний за́пис; о. ме́тод 
онтогенети́чний ме́тод 

онтогени́ческий онтогені́чний 
онтогени́я онтогені́я, -ні́ї 
онтоци́кл онтоци́кл, -лу 
оози́т оози́т, -ту 
оо́идный оо́їдний; о-ная структу́ра 

оо́їдна структу́ра 
ооли́т 1. (система) оолі́т, -ту 
2. (образование) оолі́т, -ту; грубозер-

ни́стый о. грубозерни́стий ооліт́; желе́зис-
тый о. залі́зистий оолі́т; зача́точный о. 
зача́тковий (зародко́вий) оолі́т; испо-
ли́нский о. велете́нський оолі́т; тонко-
зерни́стый о. тонкозерни́стий оолі́т 

оолити́т ооліти́т, -ту 
ооли́тово-пели́товый оолі́тово-пелі́товий; 

о.-п-вая структу́ра оолі́тово-пелі́това 
структу́ра 

ооли́товый оолі́товий; о-вая руда́  
оолі́това руда́; о-вая систе́ма оолі́това 
систе́ма; о-вая структу́ра оолі́това струк-
ту́ра; о. доломи́т оолі́товий доломі́т; 

о. известня́к оолі́товий вапня́к; о. лимо-
ни́т оолі́товий лімоні́т 

оолитоподо́бный оолітоподі́бний; о-ная 
структу́ра оолітоподі́бна структу́ра 

оостеги́ты мн. оостегі́ти, -тів 
оостегопо́ды мн. оостегопо́ди, -по́д 
ооэ́циум оое́ціум, -му 
ооэ́ция оое́ція, -ції; о. мша́нки оое́ція 

мохова́тки 
опа́к-вещество́ опа́к-речовина́, -ни́ 
опа́к-иллюмина́тор опа́к-ілюміна́тор, -ра 
опа́ковый опа́ковий 
опако́ид опако́їд, -ду 
опа́л опа́л, -лу; бесцве́тный о. без-

ба́рвний (безко́лірний, безкольоро́вий) 
опа́л; благоро́дный о. благоро́дний опа́л; 
восково́й о. воскови́й опа́л; восто́чный о. 
схі́дний опа́л; деревя́нистый о. дерев'яни́с-
тий опа́л; желвако́вый о. жо́вновий опа́л; 
жемчу́жный о. перло́вий (перли́стий, пер-
ли́нний) опа́л; мерца́ющий о. мерехт-
ли́вий опа́л; моло́чный о. моло́чний опа́л; 
мохово́й о. мохови́й опа́л; натёчный о. 
натічни́й опа́л; недрагоце́нный о. некош-
то́вний опа́л; обыкнове́нный о. звича́й-
ний опа́л; о́гненный о. вогня́ни́й опа́л; 
пе́нистый о. пі́нистий опа́л; пла́менный о. 
полум'я́ний опа́л; по́ристый о. по́ристий 
опа́л; светя́щийся о. світни́й (світляни́й) 
опа́л; смоли́стый о. смоли́стий опа́л; цей-
ло́нский о. цейло́нський опа́л 

опа́л-ага́т опа́л-ага́т, -ту 
опалесце́нция опалесце́нція, -ції; звёзд-

ная о. зо́ряна опалесце́нція 
опалесци́ровать опалесціюва́ти, -цію́є 
опалесци́рующий опалесціюва́льний, 

опалесцію́ючий, опалесце́нтний; о-щая 
вода́ опалесціюва́льна (опалесцію́юча, 
опалесце́нтна) вода́  

опализо́ванный опалізо́ваний; о-ная 
древеси́на опалізо́вана деревина́ 

опали́н опалі́н, -ну 
опалі́т опалі́т, -ту 
опа́ловый опа́ловий; о-вая я́шма опа́лова 

я́шма; о-вое те́льце опа́лове ті́льце́ 
опалоли́т опалолі́т, -ту 
опалотиза́ция опалотиза́ція, -ції 
опа́л-о́никс опа́л-о́нікс, -су 
опа́лубка опа́лубка, -ки, д. и п. -бці,  

р. мн. -бок 
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опа́сный небезпе́чний; о-ная зо́на не-
безпе́чна зо́на; о. газ небезпе́чний газ 

опаци́т опаци́т, -ту 
опацитиза́ция опацитиза́ція, -ції 
опаци́товый опаци́товий; о-вая кайма́ 

опаци́това кайма́ (облямі́вка) 
опера́нд опера́нд, -ду 
операти́вный операти́вний; о-ная 

па́мять операти́вна па́м'ять 
опера́тор опера́тор, -ра 
опера́ция опера́ція, -ції; о. вы́бора опе-

ра́ція ви́бору; спу́ско-подъёмные о-ции 
спу́ско-підніма́льні (спу́ско-підійма́льні) 
опера́ції 

опережа́ющий випере́джувальний; о-щие 
геофизи́ческие рабо́ты випере́джувальні 
геофізи́чні робо́ти 

опе́ренный опе́рений; о-ная тре́щина 
опе́рена трі́щина 

оперку́лум оперку́лум; туррикуло́идный 
оперку́лум турикуло́їдний оперку́лум 

оперя́ющий покрива́льний; боковы́е  
о-щие тре́щины бічні́ (бокові́) покри-
ва́льні трі́щини 

описа́тельный описо́вий; о-ная мине-
рало́гия описо́ва мінерало́гія 

опистоги́рный опістогір́ний; о-ная ма-
ку́шка опістогі́рний верх (опістогір́на 
верхі́вка) 

опистопа́риевый опістопа́рієвий; о. шов 
опістопа́рієвий шов 

опистопа́рный опістопа́рний; о. тип 
опістопа́рний тип 

оплы́вина опли́вина, -ни 
оповеще́ние спові́щення; авари́йное о. 

аварі́йне спові́щення 
оподзо́ленность опідзо́леність, -ності, т. 

-ністю 
оподзолённый опідзо́лений; о-ная 

по́чва опідзо́лений ґрунт 
опо́ка опо́ка, -ки, д. и п. -по́ці, р. мн. 

опо́к; льво́вская о. льві́вська опо́ка; наго-
ря́нская о. нагоря́нська опо́ка 

ополза́ние зсува́ння; подво́дное о. під-
во́дне зсува́ння 

ополза́ть, оползти́ зсо́вуватися, -вується, 
зсува́тися, -ва́ється, зсу́нутися, -неться 

о́ползень зсув, -ву; асекве́нтный о́. асек-
ве́нтний зсув; гли́нистый о́. гли́нистий 
(гли́нястий) зсув; глубо́кий о́. глибо́кий 
зсув; дви́жущийся о́. рухо́мий (рухли́вий) 
зсув; деляпси́вный о́. деляпси́вний зсув; 

детрузи́вный о́. детрузи́вний зсув; 
дре́вний о́. да́вній зсув; инсекве́нтный о́. 
інсекве́нтний зсув; консекве́нтный о́. 
консекве́нтний зсув; круто́й о́. крути́й 
(стрімки́й, стрімча́стий) зсув; ме́лкий о́. 
дрібни́й зсув; многоя́русный о́. бага-
тоя́русний зсув; одноя́русный о́. од-
ноя́русний зсув; пове́рхностный о́. повер-
хне́вий зсув; подво́дный о́. підво́дний 
зсув; поло́гий о́. поло́гий зсув; пото́чный о́. 
пото́ковий зсув; ре́жущий о́. різ́альний 
(рі́жучий) зсув; си́льный о́. си́льний зсув; 
скользя́щий о́. ковзни́й зсув; соска́льзы-
вающий о́. зіско́взувальний зсув; тол-
ка́ющий о́. штовха́льний (спонука́льний) 
зсув 

о́ползневый зсувни́й; о́-вая борозда́ 
зсувна́ борозна́; о́-вая бре́кчия зсувна́ 
бре́кчія; о́-вая дислока́ция зсувна́ дисло-
ка́ція; о́-вая ста́нция зсувна́ ста́нція;  
о́-вая терра́са зсувна́ тера́са; о́-вая 
тре́щина зсувна́ трі́щина; о́-вая фо́рма 
релье́фа зсувна́ фо́рма рельє́фу; о́-вое 
движе́ние зсувни́й рух; о́-вое накопле́ние 
зсувне́ нагрома́дження (накопи́чення);  
о́-вое о́зеро зсувне́ о́зеро; о́. конгломера́т 
зсувни́й конгломера́т; о́. релье́ф зсувни́й 
рельє́ф; о́. сброс зсувни́й скид; о́. цирк 
зсувни́й цирк 

опо́льский опі́льський; о. подъя́рус 
опі́льський під'я́рус 

опо́ра опо́ра, -ри 
опо́рный опо́рний; о-ная ось опо́рна 

вісь; о-ная пло́щадь опо́рна пло́ща; о-ная 
пове́рхность опо́рна пове́рхня; о-ная сеть 
опо́рна мере́жа; о-ная сква́жина опо́рна 
свердлови́на; о-ная ткань опо́рна тка-
ни́на; о-ная то́чка опо́рна то́чка; о-ное 
буре́ние опо́рне бурі́ння; о-ное вре́мя 
опо́рний час; о-ное давле́ние опо́рний 
тиск; о. винт опо́рний гвинт; о. горизо́нт 
опо́рний горизо́нт; о. ка́мень опо́рний 
ка́мінь; о. ко́нтур опо́рний ко́нтур; о. ра-
зре́з опо́рний ро́зріз; о. пласт опо́рний 
пласт (опо́рний шар); о. пункт опо́рний 
пункт; о. рыча́г опо́рний ва́жіль 

опорожне́ние споро́жнення, ви́порожнення 
опоро́жнивание споро́жнювання, випо-

ро́жнювання; о. печи́ випоро́жнювання пе́чі 
опоя́санный опере́заний 
о́ппель о́пель, -ля, т. -лем; зо́на о́. зо́на 

о́пель 
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определе́ние ви́значення; абсолю́тное о. 
абсолю́тне ви́значення; весово́е о. вагове́ 
ви́значення; коли́чественное о. кі́лькісне 
ви́значення; ко́свенное о. непряме́ 
ви́значення; кулогравиметри́ческое о. 
кулогравіметри́чне ви́значення; объёмное о. 
об'є́мне ви́значення; о. абсолю́тного 
во́зраста ви́значення абсолю́тного ві́ку;  
о. ареа́ла ви́значення ареа́лу; о. во́зраста 
ви́значення ві́ку; о. гру́нта ви́значення 
ґру́нту; о. местонахожде́ния ви́значення 
місцезнахо́дження; о. окамене́лостей 
ви́значення скам'яні́лостей (закам'я-
ні́лостей); о. орудне́ния ви́значення зру-
дені́ння; о. пло́тности поро́ды ви́значення 
щі́льності поро́ди; о. по нейтро́нному 
карота́жу ви́значення за нейтро́нним ка-
рота́жем; о. проница́емости пласта́ 
ви́значення прони́кності пласта́ (ша́ру); 
о. раствори́мости ви́значення роз-
чи́нності; о. со́рта ви́значення со́рту; 
о. твёрдости ви́значення тве́рдості; отно-
си́тельное о. відно́сне ви́значення; палеон-
тологи́ческое о. палеонтологі́чне 
ви́значення; пла́менно-фотометри́ческое о. 
полум'я́но-фотометри́чне ви́значення; по-
вто́рное о. повто́рне ви́значення; полево́е о. 
польове́ ви́значення; полярографи́ческое о. 
полярографіч́не ви́значення; спектра́ль-
ное о. спектра́льне ви́значення; спектро-
фотометри́ческое о. спектрофотомет-
ри́чне ви́значення; спектрохими́ческое о. 
спектрохімі́чне ви́значення; электромет-
ри́ческое о. електрометри́чне ви́значення 

определённый ви́значений; о-ные за-
па́сы ви́значені запа́си 

определи́мый визна́чний, визна́чуваний; 
о-мая структу́ра визна́чувана структу́ра 

определи́тель визна́чник, -ка 
определи́тельный визнача́льний; о-ная 

табли́ца визнача́льна табли́ця; о-ные 
ключи́ визнача́льні ключі́ 

определя́емый визна́чуваний; легко́ о. 
минера́л ле́гко визна́чуваний мінера́л 

определя́ть[ся], определи́ть[ся] визна-
ча́ти[ся], -ча́ю, -ча́єш, -ча́є[ться], 
ви́значити[ся], -чу, -чиш, -чить[ся] 

опресне́ние опрі́снення, (неоконч. д. – 
ещё) опрі́снювання 

опресня́ть[ся] опрі́снювати[ся], -нюю,  
-нюєш, -нює[ться] 

опрессо́вка спресува́ння, обпре-
со́вування, опресо́вування, обпресува́ння 

опрессо́вочный обпресо́вувальний, 
опресо́вувальний; о. агрега́т обпре-
со́вувальний (опресо́вувальний) агрега́т 

опро́бование опро́бування, (неоконч. д. – 
ещё) опробо́вування; бороздово́е о. боро-
зе́нне опро́бування (опробо́вування); ва-
лово́е о. валове́ опро́бування (опро-
бо́вування); втори́чное о. втори́нне 
опро́бування (опробо́вування); геохи-
ми́ческое о. геохімі́чне опро́бування 
(опробо́вування); гидрогеологи́ческое о. 
гідрогеологі́чне опро́бування (опро-
бо́вування); горстьево́е о. жменьове́ 
опро́бування (опробо́вування); за-
до́ринное о. зади́ркове опро́бування 
(опробо́вування); контро́льное о. конт-
ро́льне опро́бування (опробо́вування); 
минералоги́ческое о. мінералогі́чне 
опро́бування (опробо́вування); мо́крое о. 
мо́кре опро́бування (опробо́вування); 
о. ке́рна опро́бування (опробо́вування) 
ке́рна; о. подзе́мных вод опро́бування 
(опробо́вування) підзе́мних вод; о. про-
сло́йки опро́бування (опробо́вування) 
про́шарку; о. шла́ма опро́бування (опро-
бо́вування) шла́му; о. шурфова́нием 
опро́бування (опробо́вування) шурфу-
ва́нням; повто́рное о. повто́рне опро́бування 
(опробо́вування); прове́рочное о. переві́рне́ 
опро́бування (опробо́вування); рядово́е о. 
рядове́ (звича́йне) опро́бування (опро-
бо́вування); техни́ческое о. техні́чне 
опро́бування (опробо́вування); техноло-
ги́ческое о. технологі́чне опро́бування 
(опробо́вування); то́чечное о. точко́ве́ 
опро́бування (опробо́вування); хими́ческое о. 
хімі́чне опро́бування (опробо́вування); 
шлихово́е о. шліхове́ опро́бування (опро-
бо́вування); шпурово́е о. шпурове́ опро́бу-
вання (опробо́вування); шту́фное о. шту́фне 
опро́бування (опробо́вування); я́дерно-
геофизи́ческое о. я́дерно-геофізи́чне 
опро́бування (опробо́вування) 

опро́бованный опро́буваний 
опро́бовательный опро́бувальний; о. щуп 

опро́бувальний щуп 
опро́бовать опробо́вувати, -бо́вую,  

-бо́вуєш, -бо́вує, опро́бувати, -бую,  
-буєш, -бує 



опр ора 

487 

опроки́дывание (пластов и т. п.) пере-
кида́ння, переверта́ння 

опроки́дывающий перекидни́й; о. мо-
ме́нт перекидни́й моме́нт 

опроки́нутый переки́нутий, пере-
ки́нений, переве́рнутий, переве́рнений;  
о-тая антиклина́ль переки́нута (пере-
ве́рнута, переве́рнена) антикліна́ль; о-тая 
верши́на переки́нута (переве́рнута, пере-
ве́рнена) верши́на; о-тая глы́ба пере-
ки́нута (переве́рнута, переве́рнена) бри́ла 
(гли́ба); о-тая синклина́ль переки́нута 
(переве́рнута, переве́рнена) синкліна́ль;  
о-тая скла́дка переки́нута (переве́рнута, 
переве́рнена) скла́дка; о-тое залега́ние 
переки́нуте (переве́рнуте, переве́рнене) заля-
га́ння; о-тое крыло́ переки́нуте (пере-
ве́рнуте, переве́рнене) крило́; о. пласт пере-
ки́нутий (переве́рнутий, переве́рнений) 
пласт (переки́нутий [переве́рнутий, пере-
ве́рнений] шар); о. сброс переки́нутий (пере-
ве́рнутий, переве́рнений) скид 

оптали́ческий опталі́чний; о. метамор-
фи́зм опталі́чний метаморфі́зм 

о́птика о́птика, -ки, д. и п. -тиці 
о́птико-геометри́ческий о́птико-геомет-

ри́чний; приближённый о́.-г. ме́тод на-
бли́жений о́птико-геометри́чний ме́тод 

о́птико-механи́ческий о́птико-механі́чний; 
о.-м. магнито́метр о́птико-механі́чний 
магніто́метр 

оптима́льный оптима́льний; о-ное со-
отноше́ние оптима́льне співвідно́шення; 
о-ное сопротивле́ние оптима́льний о́пір 

оптимиза́ция оптиміза́ція, -ції; о. ланд-
ша́фта оптиміза́ція ландша́фту; эколо-
ги́ческая о. екологі́чна оптиміза́ція; эко-
номи́ческая о. економі́чна оптиміза́ція 

о́птимум о́птимум, -му; климати́ческий о́. 
клімати́чний о́птимум; послеледнико́вый о́. 
післяльодовико́вий о́птимум; эколо-
ги́ческий о́. екологі́чний о́птимум 

опти́ческий опти́чний; о-кая акти́вность 
опти́чна акти́вність; о-кая анома́лия опти́ч-
на анома́лія; о-кая де́ятельность опти́чна 
дія́льність; о-кая индикатри́са опти́чна 
індикатри́са; о-кая конста́нта опти́чна кон-
ста́нта; о-кая моде́ль опти́чна моде́ль; о-кая 
ориентиро́вка опти́чне орієнтува́ння; о-кая 
ось опти́чна вісь; о-кая среда́ опти́чне 
середо́вище; о-кая упру́гость опти́чна 
пру́жність; о. газоанализа́тор опти́чний 

газоаналіза́тор; о. кварц опти́чний кварц; 
о. минера́л опти́чний мінера́л; о. у́гол 
опти́чний кут; о. флюори́т опти́чний 
флюори́т; о. хара́ктер опти́чний хара́ктер; 
о-кое излуче́ние опти́чне випро-
мі́нювання; о-кое сво́йство опти́чна влас-
ти́вість; о-кое стекло́ опти́чне скло 

опуска́ние опуска́ння, спуска́ння; изо-
стати́ческое о. ізостати́чне опуска́ння; 
о. контине́нта опуска́ння контине́нту; 
о. ме́стности опуска́ння місце́вості; 
о. су́ши опуска́ння су́ші; преде́льное о. 
грани́чне опуска́ння; тектони́ческое о. 
тектоні́чне опуска́ння; эпейрогени́ческое о. 
епейрогені́чне опуска́ння 

опуска́ть[ся], опусти́ть[ся] опуска́ти[ся],  
-ка́ю, -ка́єш, -ка́є[ться], опусти́ти[ся], опущу́, 
опу́стиш, опу́стить[ся] 

опуска́ющийся спуска́льний; о. блок 
спуска́льний блок 

опускно́й опускни́й; о-ны́е сооруже́ния 
опускні́ спору́ди 

опустоше́ние спусто́шення, (неоконч. д. – 
ещё) спусто́шування 

опустоши́тельный спусто́шувальний, 
спусто́шливий 

опусты́нивание опусте́лювання, 
спусте́лення 

опушённый опу́шений; о. лист 
опу́шений лист 

опу́щенный опу́щений; о-ная глы́ба 
опу́щена бри́ла (гли́ба); о-ное крыло́ 
опу́щене крило́ 

опыле́ние запи́лення, (неоконч. д. – ещё) 
запи́лювання 

о́пыт до́слід, -ду; контро́льный о́. конт-
ро́льний до́слід 

о́пытный до́слідний; о́-ная отка́чка 
до́слідна відка́чка (до́слідне відка́чування); 
о́-ная производи́тельность до́слідна про-
дукти́вність; о́-ная эксплуата́ция 
до́слідна експлуата́ція 

оравизи́т оравізи́т, -ту 
ора́вский ора́вський; о-кие слои́ 

ора́вські шари́  
ора́нжево-кра́сный ора́нжево-черво́ний; 

о.-к-ная шпине́ль ора́нжево-черво́на 
шпіне́ль 

оранжи́т оранжи́т, -ту 
орани́т орані́т, -ту 
орафло́ны мн. орафло́ни, -нів 
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орбикуля́рный орбікуля́рний; о-ная  
тексту́ра орбікуля́рна тексту́ра 

орби́т орбі́т, -ту 
орби́та орбі́та, -ти; земна́я о. земна́ ор-

бі́та; о. плане́ты орбі́та плане́ти; о. спу́тни-
ка орбі́та супу́тника 

орбита́льный орбіта́льний 
орбито́иды мн. орбіто́їди, -дів 
орбито́идный орбіто́їдний; о-ная сви́та 

орбіто́їдна сві́та; о-ная фораминифе́ра 
орбіто́їдна форамініфе́ра; о. тип орбі-
то́їдний тип 

орвиети́т орвієти́т, -ту 
орвилли́т орвілі́т, -ту 
орвини́т орвіні́т, -ту 
о́рган о́рган, -на; аналоги́чный о́. ана-

логі́чний о́рган; дефинити́вный о́. дефіні-
ти́вний о́рган; ка́мерный о́. ка́мерний 
о́рган; надзе́мный о́. надзе́мний о́рган; 
о́. боково́й ли́нии о́рган бічно́ї (боково́ї) 
лі́нії; осево́й о́. осьови́й о́рган; пи-
неа́льный о́. пінеа́льний о́рган; реду-
ци́рованный о́. редуко́ваний о́рган; ру-
димента́рный о́. рудимента́рний о́рган; 
секрето́рный о́. секрето́рний о́рган; спи-
ра́льный о́. спіра́льний о́рган; элек-
три́ческий о́. електри́чний о́рган 

органе́ллы мн. органе́ли, -не́л 
органи́зм органі́зм, -му; автотро́фный о. 

автотро́фний органі́зм; автохто́нный о. 
автохто́нний органі́зм; аэро́бный о.  
аеро́бний органі́зм; брадители́ческий о. 
брадителі́чний органі́зм; галобио́нтный о. 
галобіо́нтний органі́зм; гетеротро́фный о. 
гетеротро́фний органі́зм; гомойоте́рмный о. 
гомойоте́рмний органі́зм; до́нный о. 
до́нний органі́зм; идиотони́ческий о. ідіо-
тоні́чний органі́зм; колониа́льный о. ко-
лоніа́льний органі́зм; космополи́тный о. 
космополі́тний органі́зм; ксерофи́льный о. 
ксерофі́льний організ́м; микроско-
пи́ческий о. мікроскопі́чний органі́зм; 
ортостратиграфи́ческий о. ортострати-
графі́чний органі́зм; пелаги́ческий о. пе-
лагі́чний органі́зм; пойкилоте́рмный о. 
пойкілоте́рмний органі́зм; полимо́рфный о. 
полімо́рфний органі́зм; породообра-
зу́ющий о. породотві́рний органі́зм; про-
сте́йший о. найпрості́ший органі́зм; рас-
ти́тельный о. росли́нний органі́зм; ре-
гиона́льные руководя́щие ископа́емые 
о-мы регіона́льні провідні́ викопні́ орга-

ні́зми; рифообразу́ющий о. рифотві́рний 
органі́зм; сверля́щие о-мы свердлува́льні 
органі́зми; стеноба́тный о. стеноба́тний 
органі́зм; стенобио́нтный о. стено-
біо́нтний органі́зм; стеногали́нный о. 
стеногалі́нний органі́зм; стено-
оксибио́нтный о. стенооксибіо́нтний ор-
гані́зм; стеноте́рмный о. стеноте́рмний 
органі́зм; стенофо́тный о. стенофо́тний 
органі́зм; фосси́льный о. фоси́льний ор-
гані́зм; эвриба́тный о. евриба́тний орга-
ні́зм; эвригали́нный о. евригалі́нний ор-
гані́зм; эвриоксибио́нтный о. евріокси-
біо́нтний органі́зм; эврите́рмный о. еври-
те́рмний органі́зм; эвритро́пный о. еврит-
ро́пний органі́зм; эврифоти́ческий о. ев-
рифоти́чний органі́зм; эпинекто́нный о. 
епінекто́нний органі́зм 

организа́ция організа́ція, -ції; морфо-
физиологи́ческая о. морфофізіологі́чна 
організа́ція 

орга́ника орга́ніка, -ки, д. и п. -ніці 
органи́ческий органі́чний; о-кая гео-

хи́мия органі́чна геохі́мія; о-кая ма́сса 
органі́чна ма́са; о-кая ма́трица органі́чна 
ма́триця; о-кая се́ра органі́чна сі́рка;  
о-кая составля́ющая органі́чна складова́; 
о-кая среда́ органі́чне середо́вище; о-кая 
эволю́ция органі́чна еволю́ція; о-кая 
эквивале́нтность органі́чна еквіва-
ле́нтність; о-кие ископа́емые органі́чні 
копа́лини; о-кие ка́мерные отложе́ния 
органі́чні ка́мерні ві́дклади; о. азо́т орга-
ні́чний азо́т; о. газ органі́чний газ; о. ил 
органі́чний мул (наму́л); о. ма́трикс орга-
ні́чний ма́трикс; о. минера́л органі́чний 
мінера́л; о. отбо́р органі́чний відбір́; 
о. рост органі́чне зроста́ння; о. флокуле́нт 
органі́чний флокуле́нт; о. фотоси́нтез 
органі́чний фотоси́нтез; о-кое вещество́ 
органі́чна речовина́; о-кое выве́тривание 
органі́чне виві́трювання (зві́трювання);  
о-кое накопле́ние органі́чне нагрома́дження; 
о-кое разви́тие органі́чний ро́звиток 

орга́нный орга́нний; о. кора́лл орга́нний 
кора́л 

органоге́нный органоге́нний; о-ная по-
ро́да органоге́нна поро́да; о-ная струк-
ту́ра органоге́нна структу́ра; о-ная фо́рма 
релье́фа органоге́нна фо́рма рельє́фу;  
о-ные оса́дки органоге́нні оса́дки; о-ные 
отложе́ния органоге́нні ві́дклади; о-ные 
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проце́ссы органоге́нні проце́си; о. извест-
ня́к органоге́нний вапня́к 

органо́ид органо́їд, -ду 
органолепти́ческий органолепти́чний 
органоли́т органолі́т, -ту 
органоминера́льный органомінера́льний; 

о. компоне́нт у́гля́ органомінера́льний ком-
поне́нт ву́гі́лля 

о́рган-род о́рган-рід, -ро́ду 
ордина́р ордина́р, -ра 
ордина́та ордина́та, -ти 
ордина́ция ордина́ція, -ції 
орди́т орди́т, -ту 
ордови́к ордови́к, -ку 
ордови́кский ордови́цький; о-кая сис-

те́ма ордови́цька систе́ма 
ордози́т ордози́т, -ту 
ордоньези́т ордоньєзи́т, -ту 
орегони́т орегоні́т, -ту 
оренбу́ргский оренбу́рзький; о. я́рус 

оренбу́рзький я́рус 
оренди́т оренди́т, -ту 
орео́л орео́л, -ла; аддити́вный о. ади-

ти́вний орео́л; биохими́ческий о. біохі-
мі́чний орео́л; втори́чный о. втори́нний 
орео́л; вы́щелоченный о. ви́лужений 
орео́л; га́зовый о. га́зовий орео́л; геохи-
ми́ческий о. геохімі́чний орео́л; гипер-
ге́нный о. гіперге́нний орео́л; делю-
виа́льный о. делювіа́льний орео́л; де-
флюкцио́нный о. дефлюкці́йний орео́л; 
диффузио́нный о. дифузі́йний орео́л; диф-
фу́зный о. дифу́зний орео́л; закры́тый о. 
закри́тий орео́л; конта́ктовый о. кон-
та́ктовий орео́л; метаморфи́ческий о. 
метаморфі́чний орео́л; механи́ческий о. 
механі́чний орео́л; моноэлеме́нтный о. 
моноелеме́нтний орео́л; мультиплика-
ти́вный о. мультиплікати́вний орео́л; 
надру́дный о. надру́дний орео́л; на-
ло́женный о. накла́дений орео́л; о. ра-
ссе́яния орео́л розсі́ювання (розсія́ння); 
откры́тый о. відкри́тий орео́л; 
ото́рванный о. віді́рваний орео́л; ос-
та́точный о. за́лишко́вий орео́л; пер-
ви́чный о. перви́нний орео́л; плео-
хрои́чный о. плеохроїч́ний орео́л; погре-
бённый о. похо́ваний орео́л; подру́дный о. 
підру́дний орео́л; полиэлеме́нтный о. 
поліелеме́нтний орео́л; разубо́женный о. 
збі́днений орео́л; солево́й о. сольови́й 
орео́л; субфо́новый о. субфо́новий орео́л; 

техноге́нный о. техноге́нний орео́л; цвет-
но́й о. кольоро́вий орео́л; шлихово́й о. шлі-
хови́й орео́л; элювиа́льный о. елю-
віа́льний орео́л 

оре́ховый горі́ховий; о-вая структу́ра 
горі́хова структу́ра; о-вая тексту́ра  
горі́хова тексту́ра 

оре́шек горі́шок, -шка; антраци́товый о. 
антраци́товий горіш́ок 

ориги́нал оригі́нал, -лу 
оригина́льный оригіна́льний 
ориента́ция орієнта́ція, -ції; о. буровы́х 

образцо́в орієнта́ція бурови́х зразкі́в; 
о. ке́рнов орієнта́ція ке́рнів; о. напласто-
ва́ния орієнта́ція напластува́ння (нашару-
ва́ння); о. по фо́рме орієнта́ція за фо́рмою; 
преиму́щественная о. перева́жна орієн-
та́ція; це́нностные о-ции ці́ннісні орієнта́ції 

ориенти́рование орієнтува́ння; геомет-
ри́ческое о. геометри́чне орієнтува́ння 

ориенти́рованный орієнто́ваний; о-ная 
игла́ орієнто́вана го́лка; о-ная структу́ра 
орієнто́вана структу́ра; о-ная тексту́ра 
орієнто́вана тексту́ра; о-ное включе́ние 
орієнто́ване вклю́чення; о-ное давле́ние 
орієнто́ваний тиск; о. керн орієнто́ваний 
керн; о. шлиф орієнто́ваний шліф 

ориенти́ровать[ся] орієнтува́ти[ся], -ту́ю, 
-ту́єш, -ту́є[ться] 

ориентиро́вка орієнтува́ння; лине́йная о. 
ліні́йне орієнтува́ння; незакономе́рная о. 
незакономі́рне орієнтува́ння; опти́ческая о. 
опти́чне орієнтува́ння; о. опти́ческой ин-
дикатри́ссы орієнтува́ння опти́чної інди-
катри́си; паралле́льная о. парале́льне 
орієнтува́ння; простра́нственная о. про-
сторо́ве орієнтува́ння; рели́ктовая о. ре-
лі́ктове орієнтува́ння; случа́йная о. випа-
дко́ве орієнтува́ння 

ориети́т орієти́т, -ту 
ориктоко́мплекс ориктоко́мплекс, -су 
ориктоцено́з ориктоцено́з, -зу 
орилеи́т орилеї́т, -ту 
ориме́нт ориме́нт, -ту 
оринья́к оринья́к, -ку 
оринья́кский оринья́кський; о-кая 

культу́ра оринья́кська культу́ра 
ориокриста́лл оріокриста́л, -ла 
орици́т орици́т, -ту 
орле́ц орле́ць, -цю́, т. -це́м 
орли́ный орли́ний; о. ка́мень орли́ний 

ка́мінь 
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орли́т орлі́т, -ту 
орло́вский орло́вський; о-кая сви́та  

орло́вська сві́та 
орло́вско-сабу́ровский орло́всько-

сабу́рівський; о.-с-кие слои́ орло́всько-
сабу́рівські шари́  

орля́к орля́к, -ка́ 
орнаменти́рованный орнаменто́ваний 
орнити́н орніти́н, -ну 
орнитоми́мус орнітомі́мус, -су 
орнои́т орноїт́, -ту 
ороге́н ороге́н, -на; эпиплатфо́рменный о. 

епіплатфо́рмний ороге́н 
орогене́з, орогене́зис орогене́з, -зу, оро-

гене́зис, -су 
орогени́ческий орогені́чний; о-кая ось 

орогені́чна вісь; о-кая поля́рность ороге-
ні́чна поля́рність; о-кая фа́за геотекто-
ни́ческого ци́кла орогені́чна фа́за геотек-
тоні́чного ци́клу; о. цикл орогені́чний 
цикл; о-кое движе́ние орогені́чний рух;  
о-кое колеба́ние орогені́чне колива́ння 

ороге́нный ороге́нний; о-ная зо́на оро-
ге́нна зо́на; о-ная скла́дка ороге́нна 
скла́дка; о-ная ста́дия ороге́нна ста́дія; 
о. зако́н одновре́ме́нности Шти́лле оро-
ге́нний зако́н одноча́сності Шті́лле; 
о. ко́мплекс ороге́нний ко́мплекс; о. магма-
ти́зм ороге́нний магмати́зм; о. метамор-
фи́зм ороге́нний метаморфі́зм; о. пери́од 
ороге́нний пері́од; о. эта́п ороге́нний ета́п 

ороге́ния ороге́нія, -нії 
орогеосинклина́ль орогеосинкліна́ль, -лі, 

т. -ллю 
орогеосинклина́льный орогеосинкліна́ль-

ний; о-ная фа́за геотектони́ческого ци́кла 
орогеосинкліна́льна фа́за геотектоні́чного 
ци́клу 

орогове́вший зрогові́лий, орогові́лий;  
о-шая чешу́йка зрогові́ла (орогові́ла) 
лу́сочка 

орогове́ние зрогові́ння, ороговін́ня 
орографи́ческий орографі́чний; о-кая 

ли́ния орографі́чна лі́нія; о-кая снегова́я 
грани́ца орографі́чна снігова́ межа́ (грани́ця) 

орогра́фия орогра́фія, -фії 
орозеи́т орозеї́т, -ту 
орокли́н ороклі́н, -ну 
ороло́гия ороло́гія, -гії 
ороме́трия ороме́трія, -рії 
орониза́ция ороніза́ція, -ції 

оронизи́ровать[ся] оронізува́ти[ся], -зу́ю,  
-зу́єш, -зу́є[ться] 

оропио́н оропіо́н, -ну 
оросинклина́ль оросинкліна́ль, -лі, т. -ллю 
орофо́н орофо́н, -ну 
ороше́ние зро́шення, (неоконч. д. – ещё) 

зро́шування 
орсели́т орселі́т, -ту 
орт орт, -ту 
ортза́нд ортза́нд, -ду 
орти́т орти́т, -ту 
ортлери́т ортлери́т, -ту 
ортоаляски́т ортоаляскі́т, -ту 
ортоармолколи́т ортоармолколі́т, -ту 
ортоба́з ортоба́з, -зу 
ортобитумино́зный ортобітуміно́зний; 

о. у́голь ортобітуміно́зне ву́гі́лля 
ортогексаки́н ортогексакі́н; изомекак-

тина́льный о. ізомекактина́льний ортоге-
ксакі́н 

ортогексати́п ортогексати́п, -пу 
ортогене́з, ортогене́зис ортогене́з, -зу, 

ортогене́зис, -су; автогенети́ческий о. 
автогенети́чний ортогене́з (ортогене́зис); 
экзогенети́ческий о. екзогенети́чний ор-
тогене́з (ортогене́зис) 

ортоге́нный ортоге́нний 
ортогеосинклина́ль ортогеосинкліна́ль, 

-лі, т. -ллю 
ортоги́рный ортогі́рний; о-ная маку́шка 

ортогі́рний верх (ортогі́рна верхі́вка) 
ортогне́йс ортогне́йс, -су 
ортогона́льный ортогона́льний; лока́ль-

ная о-ная систе́ма координа́т лока́льна 
ортогона́льна систе́ма координа́т; о-ная 
речна́я сеть ортогона́льна річкова́ мере́жа 

ортограни́т ортограні́т, -ту 
ортографи́ческий ортографіч́ний 
ортодо́ма ортодо́ма, -ми 
ортози́т ортози́т, -ту 
ортокварци́т ортокварци́т, -ту 
ортокла́з ортокла́з, -зу; ба́риевый о. 

ба́рієвий ортокла́з; на́триевый о. 
на́трієвий ортокла́з; прозра́чный о. про-
зо́рий ортокла́з; стеклова́тый о. склу-
ва́тий (скли́стий) ортокла́з 

ортоклази́т ортоклази́т, -ту 
ортокла́зовый ортокла́зовий; о. порфи́р 

ортокла́зовий порфір́ 
ортокласти́ческий ортокласти́чний 
ортокли́нный ортоклі́нний; о-ная аре́а 

(аре́я) ортоклі́нна аре́а (аре́я) 
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ортоко́н ортоко́н, -на 
ортоко́новый ортоко́новий 
ортоконо́ид ортоконо́їд, -да 
ортоконоида́льный ортоконоїда́льний; 

о-ная ра́ковина ортоконоїда́льна чере-
па́шка (му́шля, ско́йка) 

ортократи́ческий ортократи́чний 
ортокремнёвый ортокремі́нний, орто-

крем'яни́й; о-вая кислота́ ортокремі́нна 
(ортокрем'яна́) кислота́ 

ортокре́мниевый ортокре́мнієвий 
ортоли́т ортолі́т, -ту 
ортомагмати́ческий ортомагмати́чний; 

о-кое месторожде́ние ортомагмати́чне 
родо́вище 

ортомагнете́м ортомагнете́м, -ма 
ортомигмати́т ортомігмати́т, -ту 
ортоо́сь ортові́сь, -тоо́сі, т. -ві́ссю 
ортопектакти́ны мн. ортопектакти́ни, -нів 
ортопинако́ид ортопінако́їд, -да 
ортопироксе́н ортопіроксе́н, -ну 
ортоплатфо́рма ортоплатфо́рма, -ми 
ортоплуто́н ортоплуто́н, -ну 
ортопоро́да ортопоро́да, -ди 
ортопрери́гия ортопрери́гія, -гії 
орторибеки́т орторибекі́т, -ту 
орторомби́ческий орторомбі́чний; о-кая 

сингони́я орторомбі́чна сингоні́я; о-кая 
систе́ма орторомбі́чна систе́ма 

ортосилика́т ортосиліка́т, -ту 
ортосинекли́за ортосинеклі́за, -зи 
ортоско́п ортоско́п, -па 
ортоскопи́ческий ортоскопі́чний 
ортосла́нец ортосла́нець, -нцю, т. -нцем 
ортостери́льный ортостери́льний 
ортостратиграфи́ческий ортострати-

графі́чний; о-кая гру́ппа ортостратигра-
фі́чна гру́па; о-кие органи́змы ортостра-
тиграфі́чні органі́зми 

ортостро́фный ортостро́фний; о-ная 
ра́ковина ортостро́фна черепа́шка 
(му́шля, ско́йка) 

ортотекти́т ортотекти́т, -ту 
ортотекти́товый ортотекти́товий; о-вая 

структу́ра ортотекти́това структу́ра 
ортотекто́ника ортотекто́ніка, -ки, д. и 

п. -ніці 
ортотетракти́ны мн. ортотетракти́ни, -нів 
ортотетре́ны мн. ортотетре́ни, -нів 
ортотрахи́т ортотрахі́т, -ту 
ортотрие́ны мн. ортотріє́ни, -нів 
ортотуффи́т ортотуфі́т, -ту 

ортофа́уна ортофа́уна, -ни 
ортофельзи́т ортофельзи́т, -ту 
ортофи́р ортофір́, -ру 
ортофи́ровый ортофі́ровий; о-вая 

структу́ра ортофір́ова структу́ра 
ортофони́т ортофоні́т, -ту 
ортофо́сфорный ортофо́сфорний; о-ная 

кислота́ ортофо́сфорна кислота́ 
ортохлори́т ортохлори́т, -ту 
ортохоанити́ческий ортохоаніти́чний; 

о. тип ортохоаніти́чний тип 
ортохоани́товый ортохоані́товий; о. си-

фо́н ортохоані́товий сифо́н 
ортохризоти́л ортохризоти́л, -лу 
ортоцерако́н ортоцерако́н, -на 
ортоцерако́новый ортоцерако́новий;  

о-вая ра́ковина ортоцерако́нова чере-
па́шка (му́шля, ско́йка) 

ортоцерати́товый ортоцерати́товий;  
о-вые слои́ ортоцерати́тові шари́  

орточевкани́т орточевкані́т, -ту 
ортоше́льф ортоше́льф, -фу 
ортоште́йн ортоште́йн, -ну 
ортоште́йновый ортоште́йновий 
ортоэволю́ция ортоеволю́ція, -ції 
ортште́йновый ортште́йновий; о. гори-

зо́нт ортште́йновий горизо́нт 
орудене́лость зрудені́лість, -лості, т. -лістю 
орудене́лый зрудені́лий; о-лая поро́да 

зрудені́ла поро́да; о. известня́к зруде-
ні́лий вапня́к 

орудене́ние зрудені́ння; втори́чное о. 
втори́нне зрудені́ння; прожи́лковое о. 
про́жи́лкове зрудені́ння; рассе́янное о. 
розсія́не зрудені́ння; сульфи́дное о. суль-
фі́дне зрудені́ння 

ору́дие знаря́ддя; ка́менное о. кам'яне́ 
(камін́не) знаря́ддя; неолити́ческое о. 
неоліти́чне знаря́ддя; палеолити́ческое о. 
палеоліти́чне знаря́ддя; о-дия дре́внего 
челове́ка знаря́ддя старода́вньої люди́ни 

орудне́ние зрудні́ння 
орфеи́т орфеї́т, -ту 
орхо́вичский орхо́вицький; о-кая сви́та 

орхо́вицька сві́та 
осади́тель оса́джувач, -ча, т. -чем 
оса́дка осіда́ння; о. поро́д осіда́ння порі́д 
оса́дки мн. 1. оса́дки, -ків; абисса́льные о. 

абіса́льні оса́дки; биоге́нные о. біоге́нні 
оса́дки; вади́ческие о. вади́чні оса́дки; 
гелипелаги́ческие о. геліпелагі́чні оса́дки; 
гли́нистые о. гли́нисті (гли́нясті) оса́дки; 
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гру́бые о. гру́бі оса́дки; детри́товые о. 
детри́тові оса́дки; до́нные о. до́нні оса́дки; 
дре́вние о. старода́вні (да́вні, прада́вні) 
оса́дки; желе́зные о. залі́зні оса́дки; 
зооге́нные о. зооге́нні оса́дки; извест-
ко́вые о. вапня́ні оса́дки; класти́ческие о. 
класти́чні оса́дки; комкова́тые о. грудку-
ва́ті оса́дки; конвекцио́нные о. конвек-
ці́йні оса́дки; консолиди́рованные о. кон-
солідо́вані оса́дки; леднико́во-морски́е о. 
льодовико́во-морські́ оса́дки; леднико́вые о. 
льодовико́ві оса́дки; литора́льные о. літо-
ра́льні оса́дки; матери́нские о. мате-
ри́нські оса́дки; мелково́дные о. мілко-
во́дні оса́дки; механи́ческие о. механі́чні 
оса́дки; молоды́е о. молоді́ оса́дки; мор-
ски́е о. морські́ оса́дки; наве́янные о. 
наві́яні оса́дки; нери́товые (нерити́ческие) о. 
нери́тові (нерити́чні) оса́дки; несорти-
ро́ванные о. несорто́вані оса́дки; об-
ва́льно-морски́е о. обва́льно-морські́ 
оса́дки; обва́льные о. обва́льні оса́дки; 
одновре́ме́нные о. одноча́сні оса́дки; оке-
ани́ческие о. океані́чні оса́дки; органо-
ге́нные о. органоге́нні оса́дки; о. от-
кры́того мо́ря оса́дки відкри́того мо́ря; 
о. промежу́точного ти́па оса́дки про-
мі́жного ти́пу; пегнитоге́нные о. пегніто-
ге́нні оса́дки; пелаги́ческие о. пелагі́чні 
оса́дки; пове́рхностные о. поверхне́ві 
оса́дки; почкови́дные о. брунькоподі́бні 
оса́дки; прибре́жные о. узбере́жні (прибе-
ре́жні) оса́дки; припове́рхностные о. 
приповерхне́ві оса́дки; радиоакти́вные о. 
радіоакти́вні оса́дки; синхро́нные о. син-
хро́нні оса́дки; слои́стые о. шарува́ті 
оса́дки; совреме́нные о. суча́сні оса́дки; 
сортиро́ванные о. сорто́вані оса́дки; тер-
риге́нные о. териге́нні оса́дки; уплот-
нённые о. ущі́льнені оса́дки; фумеро-
го́льные о. фумерого́льні оса́дки; 
хи́мико-органи́ческие о. хі́міко-органі́чні 
оса́дки; хлопьеви́дные о. пластівча́сті 
оса́дки; цементи́рованные о. цементо́вані 
оса́дки; эо́ловые о. ео́лові оса́дки; 

2. о́пади, -дів; атмосфе́рные о. атмо-
сфе́рні о́пади; годовы́е о. річні́ о́пади; 
дождевы́е о. дощові́ о́пади 

осадконакопле́ние осадконагрома́дження, 
осадконакопи́чення; непреры́вное о. безпе-
ре́рвне осадконагрома́дження (осадконако-
пи́чення); разме́ренное о. розмі́рене осад-

конагрома́дження (осадконакопи́чення); 
ритми́чное о. ритмі́чне осадконагро-
ма́дження (осадконакопи́чення) 

осадкообразова́ние осадкоутво́рення, 
(неоконч. д. – ещё) осадкоутво́рювання, 
осадкотво́рення 

оса́док о́сад, -ду, оса́док, -дка; во́дные  
о-дки во́дні о́сади (оса́дки); втори́чный о. 
втори́нний оса́док; отфильтро́ванный о. 
відфільтро́ваний о́сад (оса́док); пуши́стый о. 
пухна́стий (пухна́тий) о́сад (оса́док); ра-
диоакти́вный о. радіоакти́вний о́сад 
(оса́док); ры́хлый о. розси́пчастий (сип-
ки́й) о́сад (оса́док) 

оса́дочно-метаморфи́ческий осадо́во-
метаморфі́чний; о.-м-кое ядро́ осадо́во-
метаморфі́чне ядро́ 

оса́дочный 1. осадо́вий, оса́дковий; 
бе́лый о. каоли́н бі́лий осадо́вий каолі́н; 
о-ная аффилиа́ция осадо́ва афіліа́ція;  
о-ная гли́на осадо́ва гли́на; о-ная да́йка 
осадо́ва да́йка; о-ная дифференциа́ция 
осадо́ва диференціа́ція; о-ная жи́ла оса-
до́ва жи́ла; о-ная поро́да осадо́ва поро́да; 
о-ная се́рия осадо́ва се́рія; о-ная фа́ция 
осадо́ва фа́ція; о-ная форма́ция осадо́ва 
форма́ція; о-ное месторожде́ние осадо́ве 
родо́вище; о-ное перекры́тие осадо́ве 
перекриття́; о-ные отложе́ния осадо́ві 
ві́дклади; о. бокси́т осадо́вий бокси́т; 
о. ко́мплекс осадо́вий ко́мплекс; о. мате-
риа́л осадо́вий матеріа́л; о. пласт оса-
до́вий пласт (осадо́вий шар); о. ритм оса-
до́вий ритм; о. туф осадо́вий туф; о. цикл 
осадо́вий цикл; о. чехо́л осадо́вий чохо́л; 
хими́ческая о-ная дифференциа́ция хі-
мі́чна осадо́ва диференціа́ція; эда-
фоге́нный о. материа́л едафоге́нний оса-
до́вий матеріа́л; 

2. (метео) опадо́вий 
осажда́ться оса́джуватися, -джується, 

осіда́ти, -да́є 
осажда́ющий оса́джувальний; о-щее 

вещество́ оса́джувальна речовина́; о-щее 
влия́ние оса́джувальний вплив; о-щее 
де́йствие оса́джувальна ді́я 

осажде́ние оса́дження, (неоконч. д. – 
ещё) оса́джування, (оседание) осіда́ння; 
втори́чное о. втори́нне оса́дження (осі-
да́ння); дро́бное о. дрібне́ (роздріб́нене) 
оса́дження (осіда́ння); заме́дленное о. 
спові́льнене (упові́льнене) оса́дження  
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(осіда́ння); непреры́вное о. безпере́рвне 
оса́дження (осіда́ння); одновре́ме́нное о. 
одноча́сне оса́дження (осіда́ння); о. вла́ги 
оса́дження (осіда́ння) воло́ги; о. крис-
та́ллов оса́дження (осіда́ння) криста́лів; 
перемежа́ющееся о. перемі́жне оса́дження 
(осіда́ння); преры́вистое о. перери́висте 
оса́дження (осіда́ння); свобо́дное о. ві́льне 
оса́дження (осіда́ння); совме́стное о. 
спі́льне оса́дження (осіда́ння); стеснённое о. 
утру́днене оса́дження (осіда́ння); фрак-
циони́рованное о. фракціоно́ване оса́дження 
(осіда́ння); хими́ческое о. хімі́чне оса́дження 
(осіда́ння) 

осаждённый оса́джений; о-ная гли́на 
оса́джена гли́на; о-ная се́ра оса́джена 
сі́рка; о-ное зо́лото оса́джене зо́лото 

осаризви́т осаризві́т, -ту 
осарси́т осарси́т, -ту 
осборни́т осборні́т, -ту 
осветле́ние проя́снення, просві́тлення 
освеще́ние осві́тлення; авари́йное о. 

аварі́йне осві́тлення; боково́е о. бічне́ (бо-
кове́) осві́тлення; накло́нное о. похи́ле 
осві́тлення; отражённое о. відби́те 
осві́тлення; проже́кторное о. проже́кторне 
осві́тлення; прямо́е о. пряме́ осві́тлення; 
рассе́янное о. розсі́яне осві́тлення; 
стациона́рное о. стаціона́рне осві́тлення; 
фо́новое о. фо́нове осві́тлення 

освещённость осві́тленість, -ності, т.  
-ністю 

освобождённый ви́вільнений, зві́льнений; 
о-ная гора́ ви́вільнена (зві́льнена) гора́; 
о. газ ви́вільнений (зві́льнений) газ; о. мине-
ра́л ви́вільнений (зві́льнений) мінера́л 

освое́ние осво́єння, (неоконч. д. – ещё) 
осво́ювання; ко́мплексное о. недр 
ко́мплексне осво́єння надр 

осево́й осьови́й; диэдри́ческая о-ва́я 
симме́три́я діедри́чна осьова́ симетрі́я; 
диэдри́ческий о. класс діедри́чний осьо-
ви́й клас; о-ва́я борозда́ осьова́ борозна́;  
о-ва́я ли́ния осьова́ лі́нія; о-ва́я нагру́зка 
осьове́ наванта́ження; о-ва́я перегоро́дка 
осьова́ перегоро́дка; о-ва́я пло́скость 
скла́дки осьова́ площина́ скла́дки; о-ва́я 
пове́рхность осьова́ пове́рхня; о-ва́я сим-
ме́три́я осьова́ симетрі́я; о-ва́я транс-
ля́ция осьова́ трансля́ція; о-во́е дни́ще 
осьове́ дни́ще; о-во́е завива́ние осьове́ 
закру́чування; о-во́е кольцо́ осьове́ кільце́; 

о-во́е образова́ние осьове́ утво́рення;  
о-во́е отноше́ние осьове́ відно́шення;  
о-во́е почкообразова́ние осьове́ брунько-
утво́рення; о-во́е ребро́ осьове́ ребро́;  
о-во́е сече́ние осьови́й перері́з; о-во́е 
смеще́ние осьове́ змі́щення; о-во́е уси́лие 
осьове́ зуси́лля; о. бугоро́к осьови́й 
го́рбик; о. диск осьови́й диск; о. кана́л 
осьови́й кана́л; о. ко́мплекс осьови́й 
ко́мплекс; о. компре́ссор осьови́й комп-
ре́сор; о. край осьови́й край; о. луч осьо-
ви́й про́мінь; о. меридиа́н осьови́й мери-
діа́н; о. о́рган осьови́й о́рган; о. разре́з 
осьови́й ро́зріз; о. сброс осьови́й скид; 
о. сдвиг осьови́й зсув; о. сегме́нт осьови́й 
сегме́нт; о. си́нус осьови́й си́нус; о. скеле́т 
осьови́й карка́с; о. сто́лбик осьови́й 
сто́впчик; о. тяж осьови́й тяж; о. у́гол 
осьови́й кут; о. шип осьова́ колю́чка 
(осьова́ шпи́лька, осьови́й шпича́к); табу-
ля́рная о-ва́я тру́бка табуля́рна осьова́ 
тру́бка 

осе́вший осі́лий; о-шая вода́ осі́ла вода́ 
оседа́ние осіда́ння; кальдерообра́зное о. 

кальдероподі́бне осіда́ння; котлообра́зное о. 
казаноподі́бне (котлоподі́бне) осіда́ння; 
магмати́ческое о. магмати́чне осіда́ння; 
о. вулка́на осіда́ння вулка́на; о. гру́нта 
осіда́ння ґру́нту; о. земно́й коры́ осіда́ння 
земно́ї кори́; о. кро́вли осіда́ння покрі́влі; 
о. пове́рхности осіда́ння пове́рхні; о. под 
давле́нием осіда́ння під ти́ском; о. су́ши 
осіда́ння су́ші; пове́рхностное о. поверх-
не́ве осіда́ння; подзе́мное о. підзе́мне осі-
да́ння; стеснённое о. утру́днене осіда́ння 

оседа́ть осіда́ти, -да́є, (опускаться, опол-
зать – ещё) осува́тися, -ва́ється 

осе́нний осі́нній; о-няя новоса́дка 
осі́ння новоса́дка 

осерне́ние зсіркува́ння, осіркува́ння 
осипо́вский осипі́вський; о-кие слои́ 

осипі́вські шари́  
оско́лок оско́лок, -лка, (обломок) від-

ла́мок, -мка, ула́мок, -мка 
оско́лочный оско́лковий; о-ная про́ба 

оско́лкова про́ба; о. туф оско́лковий туф 
оско́лчатый оско́лчастий; о. изло́м 

оско́лчастий злам (злом) 
оскудева́ть бідні́ти, -ні́є 
оскуде́ние збі́днення; о. гру́нта збі́днення 

ґру́нту 
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оску́ла оску́ла, -ли 
оску́люм оску́люм, -му 
оскуля́рный оскуля́рний; о-ная бо-

ро́здка оскуля́рна борозе́нка; о-ное 
отве́рстие оскуля́рний о́твір; о-ное углуб-
ле́ние оскуля́рне загли́блення 

ослабле́ние посла́блення, осла́блення; 
о. напряжённости посла́блення напру́же-
ності; о. поро́ды посла́блення поро́ди; 
о. сжа́тия посла́блення сти́ску 

осла́бленный осла́блений; о-ная зо́на 
земно́й коры́ осла́блена зо́на земно́ї кори́ 

осланцева́ние осланцюва́ння 
ослюдене́ние ослюдені́ння 
осмели́т осмелі́т, -ту 
о́смиевый о́смієвий 
о́смий о́смій, -мію; ири́дистый о́. 

іри́дистий о́смій 
о́смистый о́сми́стий; о́. ири́дий о́сми́стий 

іри́дій 
осми́т осмі́т, -ту 
осмолённый обсмо́лений 
о́смос о́смос, -су 
осмоти́ческий осмоти́чний; о-кая ги-

по́теза осмоти́чна гіпо́теза; о-кое дав-
ле́ние осмоти́чний тиск; о-кая диффере-
нциа́ция осмоти́чна диференціа́ція 

осмо́тр о́гляд, -ду; нару́жный о. 
зо́внішній о́гляд 

осмундообра́зный осмундоподі́бний 
осна́стка 1. (действие) осна́щення, (не-

оконч. д. – ещё) осна́щування; заколо́нная о. 
заколо́нне осна́щення; 

2. (снасти и т. п.) осна́стка, -ки, д. и п.  
-тці, р. мн. -ток 

осно́ва осно́ва, -ви; стратиграфи́ческая о. 
стратиграфі́чна осно́ва 

основа́ние осно́ва, -ви; крура́льное о. 
крура́льна осно́ва; о. ку́пола осно́ва ба́ні 
(ку́пола); о. листа́ осно́ва листа́; о. над-
ви́га осно́ва на́суву; о. подо́швы осно́ва 
підо́шви; о. разре́за осно́ва ро́зрізу; 
о. сви́ты осно́ва сві́ти; сва́йное о. пальова́ 
осно́ва; скла́дчатое о. складча́ста осно́ва 

основно́й основни́й; бимагмати́ческая 
о-на́я ма́сса бімагмати́чна основна́ ма́са; 
бифилети́ческая о-на́я ма́сса біфілети́чна 
основна́ ма́са; водонепроница́емый о. 
вене́ц водонепроникни́й основни́й віне́ць; 
комкова́тая о-на́я ма́сса грудкува́та ос-
новна́ ма́са; о-на́я вода́ основна́ вода́;  
о-на́я гру́ппа основна́ гру́па; о-на́я жи́ла 

основна́ жи́ла; о-на́я интру́зия основна́ 
інтру́зія; о-на́я ка́рта основна́ ка́рта 
(ма́па); о-на́я кро́вля основна́ покрі́вля;  
о-на́я ли́ния основна́ лі́нія; о-на́я ма́гма 
основна́ ма́гма; о-на́я ма́сса основна́ ма́са; 
о-на́я море́на основна́ море́на; о-на́я от-
де́льность основна́ окре́мість; о-на́я 
па́мять основна́ па́м'ять; о-на́я перего-
ро́дка основна́ перегоро́дка; о-на́я плас-
ти́нка основна́ пласти́нка; о-на́я 
пло́скость основна́ площина́; о-на́я по-
ро́да основна́ поро́да; о-на́я при́зма осно-
вна́ при́зма; о-на́я про́чность основна́ 
мі́цність; о-на́я секре́ция основна́ сек-
ре́ція; о-на́я скеле́тная ткань основна́ 
кістяко́ва (скеле́тна) ткани́на; о-на́я 
скла́дка основна́ скла́дка; о-на́я соль ос-
новна́ сіль; о-на́я соль углесвинцо́вой 
кислоты́ основна́ сіль вуглесвинце́вої 
кислоти́; о-на́я структу́ра основна́ струк-
ту́ра; о-на́я фа́ция основна́ фа́ція; о-на́я 
флота́ция основна́ флота́ція; о-но́е выде-
ле́ние основне́ ви́ділення; о-но́е направ-
ле́ние основни́й на́прям (на́прямок); 
о. ана́лиз основни́й ана́ліз; о. во́дный 
сульфа́т основни́й во́дний сульфа́т; 
о. вулкани́ческий материа́л основни́й 
вулкані́чний матеріа́л; о. гранули́т основ-
ни́й гранулі́т; о. зако́н геохи́мии основни́й 
зако́н геохі́мії; о. карбона́т основни́й кар-
бона́т; о. клива́ж основни́й кліва́ж; 
о. конгломера́т основни́й конгломера́т; 
о. минера́л основни́й мінера́л; о. море́н-
ный релье́ф основни́й море́нний рельє́ф; 
о. пинако́ид основни́й пінако́їд; о. плуто-
ни́зм основни́й плутоні́зм; о. радика́л 
основни́й радика́л; о. разло́м основни́й 
розло́м; о. сброс основни́й скид; о. сили-
ка́т основни́й силіка́т; о. скеле́т основни́й 
карка́с; о. у́ровень основни́й рі́вень; 
о. цеме́нт основни́й цеме́нт; о. цикл основ-
ни́й цикл; о-ны́е фоиди́ты основні́ фоїди́ти; 
о-ны́е фоидоли́ты основні́ фоїдолі́ти 

осно́вность осно́вність, -ності, т. -ністю 
осно́вный осно́вний; о-ный окси́д ос-

но́вний окси́д; о-ная табли́чка осно́вна 
табли́чка 

осо́бенность особли́вість, -вості, т. -вістю; 
петрохими́ческие о-ти магм петрохімі́чні 
особли́вості магм 

осо́бый особли́вий; о-бая то́чка особ-
ли́ва то́чка 
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о́собь особи́на, -ни, о́собень, -бня, т.  
-бнем; конъюги́рующая о́. кон'югува́льна 
особи́на (кон'югува́льний о́собень); мате-
ри́нская о́. матери́нська особи́на (мате-
ри́нський о́собень); мегасфери́ческая о́. 
мегасфери́чна особи́на (мегасфери́чний 
о́собень); микросфери́ческая о́. мікро-
сфери́чна особи́на (мікросфери́чний 
о́собень); молода́я о́. молода́ особи́на (мо-
лоди́й о́собень); о́. с заде́ржанным раз-
ви́тием особи́на (о́собень) з затри́маним 
ро́звитком; о́. с уско́ренным разви́тием 
особи́на (о́собень) з приско́реним 
ро́звитком; полимо́рфная о́. полімо́рфна 
особи́на (полімо́рфний о́собень); ре́дкая о́. 
рі́дкісна особи́на (рі́дкісний о́собень) 

осо́вы мн. осо́ви, -вів 
осо́ковые сущ., мн. осоко́ві, -вих 
осо́ковый осоко́вий; о-вое боло́то осо-

ко́ве боло́то 
осолоде́лый осолоді́лий; о-лая по́чва 

осолоді́лий ґрунт 
осолоне́ние осоло́нення 
осолонённость осоло́неність, -ності, т.  

-ністю 
осолонцева́ние осолонцюва́ння; о. грун-

то́в осолонцюва́ння ґрунті́в 
о́спенный віспя́ни́й; о́-ная руда́ віспя́на́ 

руда́; о́-ное строе́ние віспя́на́ будо́ва; 
о́. ка́мень віспя́ни́й ка́мінь 

оссипи́т осипі́т, -ту 
оста́вленный поки́нутий, зали́шений;  

о-ное ру́сло поки́нуте русло́ 
остане́ц остане́ць, -нця́, т. -нце́м; 

о. кро́вли остане́ць покрі́влі; о. надви́ну-
того покро́ва остане́ць насу́нутого по́криву; 
о. тектони́ческого покро́ва остане́ць текто-
ні́чного по́криву; подзе́мный о. підзе́мний 
остане́ць; тектони́ческий о. тектоні́чний 
остане́ць; эрозио́нный (эрози́йный) о. еро-
зі́йний остане́ць 

остане́ц-скала́ остане́ць-ске́ля, -лі, т. -лею 
остано́в зупи́нник, -ка 
оста́повский оста́півський; о-кая сви́та 

оста́півська сві́та 
оста́ток за́лишок, -шку, мн. -шки, -шків, 

ре́штки, -ток, за́лишки, -ків; биомо́рфный о. 
біомо́рфний за́лишок; зооге́нный о. 
зооге́нний за́лишок; ископа́емый о. викоп-
ни́й за́лишок; неопределённый о. не-
ви́значений за́лишок; нераствори́мый о. 
нерозчи́нний за́лишок; нефтяны́е о-тки 

на́фто́ві за́лишки; обу́гливающийся рас-
ти́тельный о. зву́глювальний росли́нний 
за́лишок; органи́ческие о-ки органі́чні 
ре́штки; о-ки органи́змов ре́штки орга-
ні́змів; проблемати́ческий о. проблема-
ти́чний за́лишок; рва́ный о. замеще́ния 
рва́ний за́лишок замі́щення; руководя́щий о. 
провідни́й за́лишок; совреме́нный о. су-
ча́сний за́лишок; сухо́й о. сухи́й за́лишок; 
тяжёлый о. важки́й за́лишок; фито-
ге́нный о. фітоге́нний за́лишок 

оста́точный за́лишко́вий; о-ная 
бре́кчия за́лишко́ва бре́кчія; о-ная гли́на 
за́лишко́ва гли́на; о-ная гора́ за́лишко́ва 
гора́; о-ная деформа́ция за́лишко́ва дефор-
ма́ція; о-ная жёсткость за́лишко́ва 
жо́рсткість (тве́рдість); о-ная жи́дкость 
за́лишко́ва рідина́; о-ная зола́ за́лишко́ва 
зола́; о-ная кора́ выве́тривания за́лишко́ва 
кора́ виві́трювання (зві́трювання); о-ная 
ма́гма за́лишко́ва ма́гма; о-ная нефтена-
сы́щенность за́лишко́ва нафтонаси́ченість; 
о-ная нефть за́лишко́ва на́фта; о-ная остров-
на́я дуга́ за́лишко́ва острівна́ дуга́; о-ная 
пове́рхность за́лишко́ва пове́рхня; о-ная 
по́чва за́лишко́вий ґрунт; о-ная равни́на 
за́лишко́ва рівни́на; о-ная связь за́лишко́вий 
зв'язо́к; о-ная структу́ра за́лишко́ва струк-
ту́ра; о-ная флексу́ра за́лишко́ва флексу́ра; 
о-ное месторожде́ние за́лишко́ве родо́вище; 
о-ное намагни́чивание за́лишко́ве намаг-
ні́чення; о-ное насыще́ние за́лишко́ве на-
си́чення; о-ное обогаще́ние за́лишко́ве зба-
га́чення; о-ное образова́ние за́лишко́ве 
утво́рення; о-ное расшире́ние за́лишко́ве 
розши́рення; о-ное стекло́ за́лишко́ве скло; 
о-ные нано́сы за́лишко́ві нано́си; о-ные 
отложе́ния за́лишко́ві ві́дклади; о. аллю́вий 
за́лишко́вий алю́вій; о. бокси́т за́лишко́вий 
бокси́т; о. валу́н за́лишко́вий валу́н; 
о. гра́вий за́лишко́вий гра́вій; о. заря́д 
за́лишко́вий заря́д; о. каоли́н за́лишко́вий 
каолі́н; о. концентра́т за́лишко́вий концент-
ра́т; о. ледни́к за́лишко́вий льодови́к; 
о. магнети́зм за́лишко́вий магнети́зм; 
о. орео́л за́лишко́вий орео́л; о. песо́к 
за́лишко́вий пісо́к; о. проду́кт за́лишко́вий 
проду́кт; о. распла́в за́лишко́вий ро́зплав; 
о. рассо́л за́лишко́вий розсі́л; о. соста́в 
за́лишко́вий склад; о. тип свя́зи за́лишко́вий 
тип зв'язку́; о. у́голь за́лишко́ве ву́гі́лля; 
о. холм за́лишко́вий горб (па́горб); 
о. штрек за́лишко́вий штрек 
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оста́шковский оста́шківський; о-кая ста́-
дия оста́шківська ста́дія; о-кое оледене́ние 
оста́шківське зледені́ння (заледені́ння) 

оствальди́т оствальди́т, -ту 
остеклене́ние оскляні́ння 
остеклова́ние осклува́ння 
остекло́ванный оскло́ваний 
остеобла́ст остеобла́ст, -ту 
остеоли́т остеолі́т, -ту; се́верский о. 

сі́верський остеолі́т 
остеоло́гия остеоло́гія, -гії 
остеброми́т остебромі́т, -ту 
о́стии мн. о́стії, -тій 
ости́стый остюкува́тий, ости́стий 
о́стов кістя́к, -ка́, о́стов, -ва; ко́стный о. 

кісткови́й о́стов; о. поро́ды кістя́к поро́ди 
о́стовый кістяко́вий; о́. горизо́нт кістя-

ко́вий горизо́нт 
остра́ва-вальденбу́ргский остра́ва-

вальденбу́рзький; о.-в-кие слои́ остра́ва-
вальденбу́рзькі шари́  

остраи́т остраї́т, -ту 
острако́да острако́да, -ди 
остракоде́рмы мн. остракоде́рми, -де́рм 
острако́довый острако́довий; о-вые 

слои́ острако́дові шари́; о. известня́к 
острако́довий вапня́к 

остраколи́т остраколі́т, -ту 
остракони́т остраконі́т, -ту 
остра́кум остра́кум, -ма 
острани́т острані́т, -ту 
остриё ві́стря 
о́стров о́стрів, -рова, мн. -рови́, -рові́в; 

барье́рный о́. бар'є́рний о́стрів; вулка-
ни́ческий о́. вулкані́чний о́стрів; кольце-
обра́зный о́. кільцеподі́бний о́стрів; кон-
тинента́льный о́. континента́льний 
о́стрів; кора́лловый о́. кора́ловий о́стрів; 
материко́вый о́. материко́вий о́стрів; 
огражда́ющий о́. огоро́джувальний 
о́стрів; океани́ческий о́. океані́чний 
о́стрів; отчленённый о́. відчлено́ваний 
о́стрів; песча́ный о́. піща́ний о́стрів; при-
бре́жный о́. узбере́жний (прибере́жний) 
о́стрів; причленённый о́. причлено́ваний 
о́стрів; размы́тый о́. розми́тий о́стрів; 
талассохто́нный о́. таласохто́нний о́стрів; 
ше́льфовый о́. ше́льфовий о́стрів; 
шхе́рный о́. шхе́рний о́стрів 

островно́й острівни́й; втори́чная о-на́я 
дуга́ втори́нна острівна́ дуга́; оста́точная 
о-на́я дуга́ за́лишко́ва острівна́ дуга́; о-на́я 

гора́ острівна́ гора́; о-на́я дуга́ острівна́ 
дуга́; о-на́я коса́ острівна́ коса́; о. ареа́л 
острівни́й ареа́л; о. барье́р острівни́й ба-
р'є́р; о. силика́т острівни́й силіка́т; 
о. склон острівни́й схил; о. фосфори́т 
острівни́й фосфори́т; о. шельф острівни́й 
шельф; перви́чная о-на́я дуга́ перви́нна 
острівна́ дуга́; трети́чная о-на́я дуга́ тре-
ти́нна острівна́ дуга́; Ю́жно-Черномо́рс-
кая палеотектони́ческая о-на́я дуга́ Пів-
де́нночорномо́рська палеотектоні́чна ост-
рівна́ дуга́ 

островоду́жный островодугови́й, остро-
воду́жний; о. ко́мплекс островодугови́й 
(островоду́жний) ко́мплекс; о. проги́б 
островодугови́й (островоду́жний) проги́н 

острово́к остріве́ць, -вця́, т. -вце́м, мн.  
-вці́, -вці́в; прибре́жный о. узбере́жний 
(прибере́жний) остріве́ць; речно́й о. річ-
кови́й остріве́ць; шхе́рный о. шхе́рний 
остріве́ць 

остро́жский остро́зький; о-кая сви́та 
остро́зька сві́та 

остроконе́чие гостря́к, -ка́, шпича́к, -ка́; 
межщёчное о. міжщі́чний шпича́к; щёч-
ное о. щі́чний шпича́к 

остроконе́чник шпиль, -ля́, т. -ле́м, 
шпича́к, -ка́; кардина́льный о. карди-
на́льний шпиль (шпича́к) 

остроконе́чный шпиля́стий, шпича́стий, 
го́стрий, гострокінце́вий; о-ная гора́ шпи-
ля́ста (шпича́ста, го́стра, гострокінце́ва) 
гора́; о-ная коне́чность шпиля́ста (шпи-
ча́ста, го́стра, гострокінце́ва) кінці́вка;  
о-ная коса́ шпиля́ста (шпича́ста, го́стра, 
гострокінце́ва) коса́; о. лист шпиля́стий 
(шпича́стий, го́стрий, гострокінце́вий) 
лист; о. мыс шпиля́стий (шпича́стий, 
го́стрий, гострокінце́вий) мис 

острокристалли́ческий гострокриста-
лі́чний; о. кальци́т гострокристалі́чний 
кальци́т 

остроуго́льный гостроку́тний; о-ная 
скла́дка гостроку́тна скла́дка; о-ное зерно́ 
гостроку́тне зе́рно́; о. обло́мок гостро-
ку́тний ула́мок 

о́стрый го́стрий; о́-рая коне́чная грань 
го́стра кінце́ва грань; о́-рая коне́чность 
го́стра кінці́вка; о́-рая кро́мка го́стра 
кра́йка (окра́йка, кро́мка); о́-рая скла́дка 
го́стра скла́дка; о́. край го́стрий край; 
о́. у́гол го́стрий кут; о́. утёс го́стрий 
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стрімча́к (го́стрий бе́ски́д, го́стрий бе́ске́д, 
го́стрий бе́ске́т, го́стра ске́ля); о́. хребе́т 
го́стрий хребе́т 

остуже́ние ви́холодження 
осту́женный ви́холоджений, осту́джений, 

охолодже́ний; о-шая ткань ви́холоджена 
ткани́на 

осту́кивать обсту́кувати, -кую, -куєш, -кує 
остыва́ние остига́ння, вистига́ння 
осумили́т осумілі́т, -ту 
осуша́ть[ся] осу́шувати[ся], -шую, -шуєш, 

-шує[ться] 
осуша́ющий осу́шувальний 
осуше́ние осу́шення, (неоконч. д. – ещё) 

осу́шування; о. месторождения осу́шення 
(осу́шування) родо́вища 

осу́шенный осу́шений; о-ная земля́ 
осу́шена земля́; о-ная по́чва осу́шений ґрунт 

осу́шка осу́шення, (неоконч. д. – ещё) 
осу́шування 

осфра́дии мн. осфра́дії, -дій 
осцилло́граф осцило́граф, -фа; като́д-

ный о. като́дний осцило́граф 
осцилляцио́нный осциляці́йний; о-ная 

гипо́теза осциляці́йна гіпо́теза; о-ная 
тео́рия осциляці́йна тео́рія 

осцилля́ция осциля́ція, -ції 
о́сыпь о́сип, -пу; берегова́я о́. берегови́й 

о́сип; кони́ческая о́. коні́чний о́сип; под-
во́дная о́. підво́дний о́сип 

ось вісь, о́сі, т. ві́ссю, мн. о́сі, о́сей, д. 
о́сям, т. о́сями, п. о́сях; антиклина́льная о. 
антикліна́льна вісь; брахидиагона́льная о. 
брахідіагона́льна вісь; винтова́я о. сме-
ще́ния гвинтова́ вісь змі́щення; геомет-
ри́ческая о. геометри́чна вісь; гла́вная о. 
головна́ (основна́) вісь; двойнико́вая о. 
двійнико́ва вісь; диагона́льная о. діаго-
на́льна вісь; дли́нная о. до́вга вісь; земна́я о. 
земна́ вісь; зерка́льно-поворо́тная о. дзер-
ка́льно-поворо́тна вісь; инверсио́нная о. 
інверсі́йна вісь; кардина́льная о. карди-
на́льна вісь; ко́мплексная двойнико́вая о. 
ко́мплексна двійнико́ва вісь; коорди-
на́тные кристаллографи́ческие о́си ко-
ордина́тні кристалографі́чні о́сі; коро́ткая о. 
коро́тка вісь; кристаллографи́ческая о. 
кристалографі́чна вісь; магни́тная о. маг-
ні́тна вісь; о́бщая о. зага́льна вісь; 
опо́рная о. опо́рна вісь; опти́ческая о. 
опти́чна вісь; орогени́ческая о. ороге-
ні́чна вісь; о. антиклина́ли вісь антиклі-

на́лі; о. враще́ния вісь оберта́ння; 
о. гра́бена вісь гра́бена; о. двойно́й сим-
ме́три́и вісь подві́йної симетрі́ї; о. дивер-
ге́нции вісь диверге́нції; о. завива́ния 
вісь завива́ння (закру́чування); о. крис-
та́лла вісь криста́ла; о. му́льды вісь 
му́льди; о. опти́ческой упру́гости вісь 
опти́чної пру́жності; о. симме́три́и вісь 
симетрі́ї; о. синклина́ли вісь синкліна́лі; 
о. скла́дки вісь скла́дки; о. скла́дчатости 
вісь складча́стості; о. сокраще́ния вісь 
скоро́чення; о. стре́сса вісь стре́су; пе́рвая 
координа́тная о. пе́рша координа́тна вісь; 
перви́чная о. перви́нна вісь; погру-
жа́ющаяся о. зану́рювальна вісь; под-
чинённая о. підпорядко́вана вісь; по-
ля́рная о. поля́рна вісь; продо́льная о. 
поздо́вжня (подо́вжня) вісь; прутооб-
ра́зная о. лозиноподі́бна (прутоподі́бна) 
вісь; радика́льная о. радика́льна вісь; 
смы́чная о. зми́чна вісь; совпада́ющая о. 
збі́жна вісь; сопряжённая о. сполу́чена 
(спря́жена) вісь; стержневи́дная о. стриж-
неподі́бна вісь; структу́рная о. струк-
ту́рна вісь; тектони́ческая о. тектоні́чна 
вісь; топи́ческая о. топі́чна вісь; тройна́я о. 
потрі́йна вісь; удлинённая о. подо́вжена 
вісь; четвертна́я о. четвертна́ вісь; шар-
ни́рная о. шарнір́на вісь; шестерна́я о. 
шестірна́ вісь; экваториа́льная о. еквато-
ріа́льна вісь 

отави́т отаві́т, -ту 
оталькова́ние оталькува́ння 
отбе́ливать[ся] вибі́лювати[ся], -люю,  

-люєш, -лює[ться] 
отбе́ливающий вибі́лювальний, вибіль-

ни́й; о-щая гли́на вибі́лювальна (вибіль-
на́) гли́на; о-щая земля́ вибі́лювальна 
(вибільна́) земля́ 

отбива́емый відби́ваний; о. пласт від-
би́ваний пласт (відби́ваний шар) 

отбива́ть[ся], отби́ть[ся] (о образцах и т. п.) 
відбива́ти[ся], -ва́ю, -ва́єш, -ва́є[ться], від-
би́ти[ся], -діб'ю́, -ді́б'є́ш, -ді́б'є́[ться] 

отбира́ть[ся], отобра́ть[ся] відби-
ра́ти[ся], -беру́, -бере́ш, -бере́[ться], відіб-
ра́ти[ся], -беру́, -бере́ш, -бере́[ться] 

отби́тый відби́тий; о. у́голь відби́те 
ву́гі́лля 

отбо́йка відбі́йка, -ки, д. и п. -йці, р. мн.  
-йок, (неоконч. д. – ещё) відбива́ння взрыво-
гидравли́ческая о. вибухогідравлі́чна від-
бі́йка; о. борозды́ відбива́ння борозни́ 
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отбо́йный відбійни́й, вибійни́й; пневма-
ти́ческий о. молото́к пневмати́чний від-
бійни́й (вибійни́й) молото́к 

отбо́р відбі́р, -бо́ру, (подбор – ещё) до-
бі́р, -бору; есте́ственный о. приро́дний 
добір́ (відбі́р); иску́сственный о. шту́чний 
добір́ (відбі́р); лине́йный о. ліні́йний до-
бі́р (відбі́р); органи́ческий о. органі́чний 
добір́ (відбі́р); о. образцо́в добір́ (відбі́р) 
зразкі́в; о. проб выче́рпыванием добір́ 
(відбі́р) проб виче́рпуванням; о. проб квар-
това́нием добір́ (відбі́р) проб кварту-
ва́нням; форси́рованный о. жи́дкости 
форсо́ваний добі́р (відбі́р) рідини́ 

отбо́рка відбі́р, -бо́ру, відбира́ння; о. ру-
ды́ відбі́р (відбира́ння) руди́ 

отбо́рный добір́ний, відбі́рний; о. у́голь 
добір́не (відбі́рне) ву́гі́лля 

отбо́рщик відбірни́к, -ка́ 
отва́л відва́л, -лу; бульдо́зерный о. буль-

до́зерний відва́л; га́лечный о. га́льковий 
(га́лечний) відва́л; карье́рный о. кар'є́рний 
відва́л; о. поро́ды відва́л поро́ди; плу́жный о. 
плу́жний відва́л 

отва́льный відва́льний; о. материа́л 
відва́льний матеріа́л; о. плуг поличко́вий 
плуг 

отвердева́ние стверді́ння, затверді́ння; 
о. пыльцевы́х зёрен затверді́ння пил-
ко́вих зе́рен 

отвердева́ть, отверде́ть тверді́ти, -ді́є, 
стверді́ти, -ді́є, затверді́ти, -ді́є, тве́рднути, 
-дне, стве́рднути, -дне, затве́рднути, -дне 

отверде́вший стверді́лий, стве́рдлий, за-
тверді́лий, затве́рдлий, стужа́вілий; о-шая 
гли́на стверді́ла (стве́рдла, затверді́ла, 
затве́рдла, стужа́віла) гли́на; о. ил ствер-
ді́лий (стве́рдлий, затверді́лий, затве́рдлий, 
стужа́вілий) мул (наму́л); о. ла́вовый по-
то́к стверді́лий (стве́рдлий, затверді́лий, 
затве́рдлий, стужа́вілий) ла́вовий поті́к; 
о. тальк стверді́лий (стве́рдлий, затвер-
ді́лий, затве́рдлий, стужа́вілий) тальк 

отверде́ние стверді́ння, затверді́ння 
отве́рстие о́твір, -вору; вентиляцио́нное 

прито́чно-отводно́е о. вентиляці́йний 
припли́вно-відвідни́й о́твір; выходно́е о. 
вихідни́й о́твір; кру́глое о. кру́глий о́твір; 
листово́е о. листови́й о́твір; оскуля́рное о. 
оскуля́рний о́твір; о. бурово́й сква́жины 
о́твір бурово́ї свердлови́ни; о. кра́тера 
о́твір кра́тера; о. ра́ковины о́твір чере-

па́шки (му́шлі, ско́йки); поглоща́ющее о. 
поглина́льний о́твір; по́ровое о. по́ровий 
о́твір; пропла́вленное о. пропла́влений 
о́твір; рва́ное о. рва́ний о́твір; септа́льное о. 
септа́льний о́твір; сифона́льное о. сифо-
на́льний о́твір 

отве́с (склон) схил, -лу, (о приборе) ви-
со́к, -ска́ 

отве́сный прямови́сний; о. бе́рег прямо-
ви́сний бе́рег 

ответвле́ние відгалу́ження, (неоконч. д. 
– ещё) відгалу́жування; непостоя́нное о. 
непості́йне (неста́ле) відгалу́ження; 
о. гла́вной жи́лы відгалу́ження головно́ї 
(основно́ї) жи́ли; о. го́рного хребта́ відга-
лу́ження гірсько́го хребта́ 

ответвля́ть[ся], ответви́ть[ся] відгалу́-
жуватися, -жуєть[ся], відгалу́зитися, -ть[ся] 

отво́д відві́д, -во́ду, відве́дення; го́рный о. 
гірни́чий відві́д 

отводи́ть[ся] відво́дити[ся], -джу, -диш, 
-дить[ся] 

отво́дный відвідни́й; о-ная систе́ма від-
відна́ систе́ма 

отводя́щий відвідни́й; о-щая мы́шца 
відвідни́й м'яз; о. кана́л відвідни́й кана́л 

отворо́ченный відве́рнутий, відве́рне-
ний; о-ная губа́ відве́рнута губа 

отдалённый відда́лений; о. эффе́кт ин-
тру́зии відда́лений ефе́кт інтру́зії 

отда́ча відда́ча, -чі, т. -чею 
отде́л ві́дділ, -лу; аво́нский о. аво́нський 

ві́дділ; акади́йский о. акаді́йський ві́дділ; 
алекса́ндровский о. олекса́ндрівський 
ві́дділ; аними́кский о. анімі́кський ві́дділ; 
байка́льский о. байка́льський ві́дділ; гам-
би́йский о. гамбі́йський ві́дділ; гео́ргиевс-
кий о. гео́ргіївський ві́дділ; головно́й о. 
головни́й ві́дділ; готла́ндский о. гот-
ла́ндський ві́дділ; гренви́льский о. грен-
ві́льський ві́дділ; гуро́нский о. гуро́нський 
ві́дділ; дина́нтский о. дина́нтський ві́дділ; 
дина́рский о. дина́рський ві́дділ; древнече-
тверти́чный о. давньочетверти́нний ві́дділ; 
за́дний о. за́дній ві́дділ; исуа́нский о. 
ісуа́нський ві́дділ; каге́рский о. ка-
ге́рський ві́дділ; камаси́йский о. кама-
сі́йський ві́дділ; кана́дский о. кана́дський 
ві́дділ; кивети́нский о. ківети́нський 
ві́дділ; кома́нчинский о. кома́нчинський 
ві́дділ; кьюиноу́ский о. к'юїноу́ський 
ві́дділ; ле́йасовый о. ле́йасовий ві́дділ; 
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миоце́новый о. міоце́новий ві́дділ;  
миссиси́пский о. міссісі́пський ві́дділ; 
ниага́рский о. ніага́рський ві́дділ; оли-
гоце́новый о. олігоце́новий ві́дділ; 
оне́жский о. оне́зький ві́дділ; о. бокке-
ве́льд ві́дділ бокеве́льд; о. вирджи́л ві́дділ 
вірджи́л; о. виттебе́рг ві́дділ віттебе́рг; 
о. голяо́хе ві́дділ голяо́хе; о. даму́да ві́дділ 
даму́да; о. джабальпу́р ві́дділ джабаль-
пу́р; о. джи́до ві́дділ джи́до; о. кни́сна 
ві́дділ кні́сна; о. кобоса́н ві́дділ кобоса́н; 
о. коте́н ві́дділ коте́н; о. миссу́ри ві́дділ 
міссу́рі; о. морро́у ві́дділ морро́у; о. осе́дж 
ві́дділ осе́дж; о. тальчи́р ві́дділ тальчи́р; 
о. че́стер ві́дділ че́стер; о́тэнский о. 
о́тенський ві́дділ; палеоце́новый о. палео-
це́новий ві́дділ; папагни́йский о. 
папагні́йський ві́дділ; пенсильва́нский о. 
пенсильва́нський ві́дділ; плейстоце́новый о. 
плейстоце́новий ві́дділ; плиоце́новый о. 
пліоце́новий ві́дділ; постплиоце́новый о. 
постпліоце́новий ві́дділ; саксо́нский о. 
саксо́нський ві́дділ; сегозе́рский о. сего-
зе́рський ві́дділ; совреме́нный о. суча́с-
ний ві́дділ; согди́йский о. согді́йський 
ві́дділ; сре́дний о. сере́дній ві́дділ; сэдбе-
ри́йский о. седбері́йський ві́дділ; ти́био-
тарза́льный о. ти́біо-тарза́льний ві́дділ; 
тиро́льский о. тиро́льський ві́дділ; тю-
ри́нгский о. тюри́нзький ві́дділ; ура́льский о. 
ура́льський ві́дділ; ферга́нский о. фер-
га́нський ві́дділ; эдиака́рский о. едіака́рський 
ві́дділ; эоце́новый о. еоце́новий ві́дділ 

отделе́ние відді́лення, відокре́млення; 
о. вещества́ відокре́млення речовини́ 

отделённый відді́лений, відокре́млений; 
о-ная глы́ба відді́лена (відокре́млена) 
бри́ла (гли́ба) 

отдели́вшийся відді́лений; о-шееся яд-
ро́ відді́лене ядро́ 

отде́льность окре́мість, -мості, т. -містю; 
базальти́ческая о. базальти́чна окре́мість; 
база́льтовая о. база́льтова окре́мість; 
брекчиеви́дная о. брекчієподіб́на ок-
ре́мість; вертика́льная о. вертика́льна 
окре́мість; гла́вная о. головна́ (основна́) 
окре́мість; глазко́вая о. ві́чкова окре́мість; 
горизонта́льная о. горизонта́льна окре́мість; 
гри́фельная о. гри́фельна окре́мість;  
зарожда́ющаяся о. заро́джувальна ок-
ре́мість; зия́ющая о. зя́юча (бездо́нна) 
окре́мість; караваеви́дная о. короваєпо-

ді́бна окре́мість; ква́ферная о. ква́ферна 
окре́мість; конусови́дная (конусооб-
ра́зная) о. конусоподі́бна окре́мість; кон-
центри́ческая о. концентри́чна окре́мість; 
концентри́чески-скорлу́пчатая о. концен-
три́чно-шкаралу́пчаста окре́мість; коса́я о. 
ко́са (скісна́, навкі́сна) окре́мість; крупно-
призмати́ческая о. великопризмати́чна 
окре́мість; лине́йная о. ліні́йна окре́мість; 
малозаме́тная о. малопомі́тна окре́мість; 
матрацеви́дная о. матрацоподі́бна ок-
ре́мість; непра́вильная о. непра́вильна 
окре́мість; основна́я о. основна́ окре́мість; 
о. растяже́ния окре́мість розтя́гнення; 
о. сжа́тия окре́мість сти́снення (сти́ску); 
параллелепипеда́льная о. паралелепіпе-
да́льна окре́мість; паралле́льная прости-
ра́нию о. парале́льна до простяга́ння ок-
ре́мість; перви́чная о. перви́нна ок-
ре́мість; пирамида́льная о. піраміда́льна 
окре́мість; пласти́нчатая о. пласти́нчаста 
окре́мість; пластова́я о. пластова́ (шаро-
ва́) окре́мість; пластообра́зная о. пласто-
поді́бна (шароподі́бна) окре́мість; плит-
няко́вая о. плитняко́ва окре́мість; плито-
ви́дная (плитообра́зная) о. плитоподі́бна 
окре́мість; пли́тчатая о. пли́тчаста 
(пли́тяна) окре́мість; поду́шечная о. по-
душча́на (подушко́ва) окре́мість; по-
лиэдри́ческая о. поліедри́чна окре́мість; 
попере́чная о. попере́чна окре́мість; при-
змати́ческая о. призмати́чна окре́мість; 
продо́льная о. поздо́вжня (подо́вжня) 
окре́мість; прямолине́йная о. прямолі-
ні́йна окре́мість; ромбоида́льная о. ром-
боїда́льна окре́мість; секу́щая о. січна́ 
окре́мість; скорлупова́тая о. шкаралупу-
ва́та окре́мість; скры́тая о. прихо́вана 
окре́мість; слои́стая о. шарува́та ок-
ре́мість; сто́лбчатая о. стовпча́ста (стовп-
ча́та) окре́мість; сфероида́льная о. сферо-
їда́льна окре́мість; то́нкая о. тонка́ ок-
ре́мість; чашеобра́зная о. чашоподі́бна 
(мискува́та) окре́мість; шарова́я о. кульо-
ва́ окре́мість; шарогнездова́я о. кулегніз-
дова́ окре́мість; шестова́тая о. жер-
ди́нчаста (жердинува́та) окре́мість; эллип-
сови́дная о. еліпсоподі́бна окре́мість 

отде́льный окре́мий; о-ная гора́ окре́ма 
гора́; о-ное землетрясе́ние окре́мий зем-
летру́с; о. валу́н окре́мий валу́н; о. вид 
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окре́мий вид; о. вы́брос окре́мий ви́кид; 
о. минера́л окре́мий мінера́л 

отделя́ть[ся] відділя́ти[ся], -ля́ю, -ля́єш,  
-ля́є[ться], відокре́млювати[ся], -люю, -люєш, 
-лює[ться] 

о́тдых відпочи́нок, -нку, спочи́нок, -нку; 
о. вулка́на відпочи́нок вулка́на 

отени́т отені́т, -ту 
отжа́тый відти́снутий; о-тое ядро́ від-

ти́снуте ядро́ 
отжима́ние відти́скування, відтиска́ння 
отка́лывать[ся] відко́лювати[ся], -люю, 

-люєш, -лює[ться] 
отка́точный відка́тний; о. штрек від-

ка́тний штрек 
отка́чка відка́чка, -ки, д. и п. -чці, р. мн. 

-чок, (неоконч. д. – ещё) відка́чування; 
дли́тельная о. трива́ла відка́чка (трива́ле 
відка́чування); кустова́я о. кущова́ від-
ка́чка (кущове́ відка́чування); о́пытная о. 
до́слідна відка́чка (до́слідне відка́чування); 
про́бная о. про́бна відка́чка (про́бне від-
ка́чування); про́бно-эксплуатацио́нная о. 
про́бно-експлуатаці́йна відка́чка 

откидно́й відкидни́й; о. кла́пан відкид-
ни́й кла́пан 

откла́дывать[ся], отложи́ть[ся] відкла-
да́ти[ся], -да́ю, -да́єш, -да́є[ться], від-
кла́сти[ся], -ладу́, -ладе́ш, -ладе́[ться] 

отклоне́ние відхи́лення, відхи́л, -лу,  
(неоконч. д. – ещё) відхиля́ння; дина-
ми́ческое о. динамі́чне відхи́лення; 
о. жи́лы відхи́лення жи́ли; о. меа́ндра 
відхи́лення меа́ндра; о. реки́ прито́ком 
відхи́лення рі́чки (ріки́) прито́кою 

отклонённый відхи́лений; о-ная река́ 
відхи́лена рі́чка (ріка́) 

отклоня́ть[ся], отклони́ть[ся] відхи-
ля́ти[ся], -ля́ю, -ля́єш, -ля́є[ться], відхи-
ли́ти[ся], -хилю́, -хи́лиш, -хи́лить[ся] 

отклоня́ющий відхи́лювальний, відхи-
ля́ючий, відхильни́й; о-щаяся фо́рма від-
хи́лювальна (відхильна́) фо́рма; о-щееся 
паде́ние відхи́лювальне (відхильне́) па-
ді́ння; о. магни́т відхи́лювальний (відхиль-
ни́й) магні́т 

отко́панный відко́паний; о. релье́ф від-
ко́паний рельє́ф 

отко́с укі́с, уко́су, (склон) схил, -лу; бе-
регово́й о. берегови́й схил; есте́ственный о. 
приро́дний схил; подво́дный о. підво́дний 

схил; о. сбро́са схил ски́ду; сбро́совый 
(сбро́сный, сбросно́й) о. скидни́й схи́л 

открыва́ть[ся], откры́ть[ся] відкри-
ва́ти[ся], -ва́ю, -ва́єш, -ва́є[ться], відкри́ти, 
-ри́ю, -ри́єш, -ри́є[ться]; о. жи́лу відкри-
ва́ти (відкри́ти) жи́лу; о. месторожде́ние 
відкрива́ти (відкри́ти) родо́вище 

открыва́ющий відкрива́льний; о-щая 
мы́шца відкрива́льний м'яз 

откры́тый відкри́тий; о-тая алида́да 
відкри́та аліда́да; о-тая бу́хта відкри́та 
бу́хта; о-тая вода́ відкри́та вода́; о-тая 
добы́ча відкри́те видобува́ння (відкри́тий 
ви́добуток); о-тая доли́на відкри́та до-
ли́на; о-тая ме́стность відкри́та міс-
це́вість; о-тая номенклату́ра відкри́та 
номенклату́ра; о-тая по́ристость відкри́та 
по́ристість; о-тая равни́на відкри́та рів-
ни́на; о-тая разрабо́тка відкри́та роз-
ро́бка; о-тая скла́дка відкри́та скла́дка;  
о-тая структу́ра відкри́та структу́ра;  
о-тая тре́щина відкри́та тріщ́ина; о-тое 
мо́ре відкри́те мо́ре; о-тое фонта-
ни́рование відкри́те фонтанува́ння; 
о. бассе́йн відкри́тий басе́йн; о. грунт 
відкри́тий ґрунт; о. дрена́ж відкри́тий 
дрена́ж; о. карст відкри́тий карст; о. неф-
тяно́й фонта́н відкри́тий на́фто́вий фон-
та́н; о. океа́н відкри́тий океа́н; о. орео́л 
відкри́тий орео́л; о. рубе́ц відкри́тий ру-
бе́ць; о. сброс відкри́тий скид; о. свод 
відкри́те склепі́ння 

отлага́ть[ся], отложи́ть[ся] відклада́ти[ся], 
-да́є[ться], відкла́сти[ся], -ладе́[ться] 

отлага́ющий відклада́льний; о-щие во́до-
росли відклада́льні во́дорості; о. гу́мус від-
клада́льний гу́мус 

отла́дка нала́годження; о. програ́мм на-
ла́годження програ́м 

отли́в 1. відпли́в, -ву; квадрату́рный о. 
квадрату́рний відпли́в 

2. по́лиск, -ску; о. минера́лов по́лиск мі-
нера́лів 

отливно́й відливни́й; о-на́я де́льта від-
ливна́ де́льта 

отличи́тельный відмі́тний, (опознавате-
льный) розпізнава́льний, розпізна́вчий, (ха-
рактерный) характе́рний; о-ное сво́йство 
відмі́тна власти́вість; о. при́знак відмі́тна 
(розпізнава́льна, розпізна́вча) озна́ка 

отло́гий поло́гий, (отложистый)  
поло́жистий, розло́гий, розло́жистий,  
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(покатый) спа́дистий; о. морско́й бе́рег 
поло́гий (спа́дистий) морськи́й бе́рег 

отло́гость поло́гість, -гості, т. -гістю, по-
ло́жистість, -тості, т. -тістю, спа́дистість,  
-тості, т. -тістю 

отложе́ние ві́дклад, -ду, відкла́дення, (не-
оконч. д. – ещё) відклада́ння; зона́льное о. 
зона́льне відкла́дення; о. оса́дков відкла-
да́ння оса́дків; повто́рное о. повто́рне від-
кла́дення 

отложе́ния мн. ві́дклади, -дів; аби-
сса́льные о. абіса́льні ві́дклади; авто-
хто́нные о. автохто́нні ві́дклади; агра-
дацио́нные о. аградаці́йні ві́дклади; 
а́йсберговые о. а́йсбергові ві́дклади;  
актиносифа́тные отложе́ния актиноси-
фа́тні ві́дклади; аллохто́нные о. алохто́нні 
ві́дклади; аллювиа́льные о. алювіа́льні 
ві́дклади; аннулосифона́тные о. анулоси-
фона́тні ві́дклади; арти́нские морски́е о. 
арти́нські морські́ ві́дклади; аэроге́нные о. 
аероге́нні ві́дклади; база́льные о. база́льні 
ві́дклади; батиа́льные о. батіа́льні 
ві́дклади; береговы́е о. берегові́ ві́дклади; 
бессерни́стые о. безсірчи́сті ві́дклади; 
биоге́нные о. біоге́нні ві́дклади; бли́зкие о. 
близькі́ ві́дклади; боло́тные о. боло́тні 
ві́дклади; брази́ниевые о. брази́нієві 
ві́дклади; валу́нные о. валу́нні ві́дклади; 
веерообра́зные о. віялоподі́бні ві́дклади; 
ве́льдские о. ве́льдські ві́дклади; ве́рхние 
каменноу́гольные о. ве́рхні кам'яно-
ву́гі́льні ві́дклади; во́дно-леднико́вые о. 
во́дно-льодовико́ві від́клади; во́дные о. 
во́дні ві́дклади; водоно́сные о. водоно́сні 
ві́дклади; во́лжские о. во́лзькі ві́дклади; 
вышележа́щие о. вищележа́чі (вищеза-
ле́глі) ві́дклади; гемипелаги́ческие о. 
геміпелагі́чні ві́дклади; гетеропи́ческие о. 
гетеропі́чні ві́дклади; гетромези́ческие о. 
гетромези́чні ві́дклади; гетротакса́льные о. 
гетротакса́льні ві́дклади; гидротер-
ма́льные о. гідротерма́льні ві́дклади; ги-
посепта́льные о. гіпосепта́льні ві́дклади; 
глуби́нные о. глиби́нні ві́дклади; глубо-
ково́дные о. глибоково́дні ві́дклади; гля-
циа́льные о. гляціа́льні ві́дклади;  
гоби́йские о. гобі́йські ві́дклади; гомео-
пелаги́ческие о. гомеопелагі́чні ві́дклади; 
гомотракса́льные о. гомотракса́льні 
ві́дклади; грубообло́мочные о. грубо-
ула́мкові від́клади; де́льтовые о. де́льтові 
ві́дклади; делювиа́льные о. делювіа́льні 

ві́дклади; деформи́рованные о. дефор-
мо́вані від́клади; доледнико́вые о. дольо-
довико́ві від́клади; доли́нные о. доли́нні 
ві́дклади; до́нные о. до́нні ві́дклади; древ-
некаспи́йские о-ния давньокаспі́йські 
ві́дклади; древнечерномо́рские о. давньо-
чорномо́рські ві́дклади; древнеэвкси́нс-
кие о-ния давньоевкси́нські (стародавньо-
евкси́нські) ві́дклади; единовре́менные о. 
одноразо́ві від́клади; желе́зистые о. за-
лі́зисті ві́дклади; известко́вые о. вапня́ні 
ві́дклади; известняко́вые о. вапняко́ві 
ві́дклади; изомези́ческие о. ізомези́чні 
ві́дклади; изопи́ческие о. ізопі́чні 
ві́дклади; импрегни́рованные о. імпре-
гно́вані від́клади; ка́мерные о. ка́мерні 
ві́дклади; ки́ровые о. кі́рові від́клади; кла-
сти́ческие о. класти́чні ві́дклади; конти-
нента́льные о. континента́льні ві́дклади; 
ко́рковые о. кі́ркові ві́дклади; корреля-
ти́вные о. кореляти́вні від́клади; крас-
ноцве́тные о. червоноба́рвні (червоно-
ко́лірні) ві́дклади; кремни́стые о. крем'я-
ни́сті (кремени́сті) ві́дклади; кумуля-
ти́вные о. кумуляти́вні від́клади; ла-
гу́нные о. лагу́нні ві́дклади; леднико́во-
море́нные о. льодовико́во-море́нні 
ві́дклади; леднико́во-морски́е о. льодови-
ко́во-морські́ ві́дклади; леднико́вые о. 
льодовико́ві від́клади; лезиге́нные о. ле-
зиге́нні ві́дклади; лети́чевские о. ле-
ти́чівські ві́дклади; лимни́ческие о. лім-
ні́чні ві́дклади; литора́льные о. літора́льні 
ві́дклади; мари́но-гляциа́льные о. ма-
ри́но-гляціа́льні ві́дклади; мезотер-
ма́льные о. мезотерма́льні ві́дклади; мел-
ково́дные о. мілково́дні ві́дклади; много-
сло́йные о. багатошаро́ві від́клади; мо-
ла́ссовые о. мола́сові ві́дклади; молоды́е о. 
молоді́ ві́дклади; море́нные о. море́нні 
ві́дклади; морски́е о. морські́ ві́дклади; 
наве́янные о. наві́яні ві́дклади; намыв-
ны́е о. намивні́ ві́дклади; наносны́е о. 
наносні́ ві́дклади; напласто́ванные о. на-
пласто́вані (нашаро́вані) від́клади; на-
тёчные о. натічні́ ві́дклади; неотвер-
де́вшие о. нестверді́лі (незатверді́лі) 
ві́дклади; неравноме́рные о. нерівномі́рні 
ві́дклади; нефтено́сные о. нафтоно́сні 
ві́дклади; нижележа́щие о. нижчележа́чі 
(нижчезале́глі) ві́дклади; нижненад-
ру́дные о. нижньонадру́дні ві́дклади; 
ни́жние каменноу́гольные о. ни́жні  
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кам'янову́гі́льні ві́дклади; новоэвкси́нс-
кие о. новоевкси́нські ві́дклади; обра-
зо́ванные а́йсбергами о. утво́рені а́йсбер-
гами ві́дклади; одновозрастны́е о. однові-
кові́ ві́дклади; озёрные о. озе́рні ві́дклади; 
окаймля́ющие о. окаймо́вувальні (обля-
мо́вувальні) ві́дклади; органи́ческие о. 
органі́чні ві́дклади; органоге́нные о. ор-
ганоге́нні ві́дклади; оса́дочные о. осадо́ві 
ві́дклади; оста́точные о. за́лишко́ві 
ві́дклади; о. атмосфе́рной пы́ли ві́дклади 
атмосфе́рного пи́лу; о. бореа́льной транс-
гре́ссии ві́дклади бореа́льної трансгре́сії; 
о. борово́й терра́сы ві́дклади борово́ї те-
ра́си; о. бу́рных пото́ков ві́дклади бурх-
ли́вих пото́ків; о. гради́жской терра́сы 
ві́дклади гради́зької тера́си; о. гу́ньковс-
кой терра́сы ві́дклади гу́ньківської те-
ра́си; о. доли́н ві́дклади доли́н; о. каи́рской 
терра́сы ві́дклади каї́рської тера́си; о. ме-
джибо́жской терра́сы ві́дклади меджи-
бо́зької тера́си; о. минера́льных ис-
то́чников ві́дклади мінера́льних джере́л; 
о. новоха́рьковской терра́сы ві́дклади 
новоха́рківської тера́си; о. откры́того 
мо́ря ві́дклади відкри́того мо́ря; о. о́тмели 
ві́дклади обмі́лини; о. соляны́х бассе́йнов 
ві́дклади соляни́х басе́йнів; о. стырь-
словече́нской прадоли́ны ві́дклади стир-
словече́нської прадоли́ни; о. трубе́жской 
терра́сы ві́дклади трубі́зької тера́си; па-
рали́ческие о. паралі́чні ві́дклади; пела-
ги́ческие о. пелагі́чні ві́дклади; пели́товые о. 
пелі́тові ві́дклади; перемежа́ющиеся о. пе-
ремі́жні ві́дклади; пеще́рные о. пече́рні 
ві́дклади; пластинообра́зные о. пластино-
поді́бні ві́дклади; пове́рхностные о. поверх-
не́ві ві́дклади; подво́дные о. підво́дні 
ві́дклади; подстила́ющие о. підстильні́ 
ві́дклади; позднеледнико́вые о. пізньольо-
довико́ві ві́дклади; по́йменные о. запла́вні́ 
ві́дклади; покрыва́ющие о. покривні́ 
ві́дклади; послеледнико́вые о. післяльо-
довико́ві від́клади; послетрети́чные о. 
післятрети́нні ві́дклади; по́чвенные о. 
ґрунтові́ ві́дклади; пресново́дные о. пріс-
ново́дні ві́дклади; прибре́жные о. узбе-
ре́жні (прибере́жні) ві́дклади; прогля-
циа́льные о. прогляціа́льні ві́дклади; 
пролювиа́льные о. пролювіа́льні 
ві́дклади; пропи́танные водо́й о. про-
со́чені водо́ю ві́дклади; псевдоаби-
сса́льные о. псевдоабіса́льні ві́дклади; 

пусты́нные о. пусте́льні ві́дклади; ра-
ку́шечные о. черепа́шкові ві́дклади; реч-
ны́е о. річкові́ ві́дклади; сапропе́левые о. 
сапропе́леві ві́дклади; свя́занные о. зв'я́зані 
ві́дклади; сингенети́ческие (сингене-
ти́чные) о. сингенети́чні ві́дклади; син-
хро́нные о. синхро́нні ві́дклади; сифона́ль-
ные о. сифона́льні ві́дклади; ска́рновые о. 
ска́рнові ві́дклади; скла́дчатые о. складча́сті 
ві́дклади; скры́тые о. прихо́вані ві́дклади; 
слои́стые о. шарува́ті ві́дклади; смя́тые о. 
зім'я́ті ві́дклади; совреме́нные о. суча́сні 
ві́дклади; соляны́е о. соляні́ ві́дклади; 
стенны́е о. стінні́ ві́дклади; субаэра́льные о. 
субаера́льні ві́дклади; сцементи́рованные о. 
зцементо́вані від́клади; сы́ртовые о. 
си́ртові ві́дклади; талассоге́нные о. тала-
соге́нні ві́дклади; терриге́нные о. тери-
ге́нні ві́дклади; флювиогляциа́льные о. 
флювіогляціа́льні ві́дклади; фумаро́ловые 
(фумаро́льные) о. фумаро́льні ві́дклади; 
хемоге́нные о. хемоге́нні ві́дклади; хи-
ми́ческие о. хімі́чні ві́дклади; цемен-
ти́рованные о. цементо́вані від́клади; 
череду́ющиеся о. черго́вані (навпере-
мі́нні, поперемі́нні) ві́дклади; элю-
виа́льные о. елювіа́льні ві́дклади; эндо-
сифо́нные о. ендосифо́нні ві́дклади; 
эо́ловые о. ео́лові ві́дклади; эпигене-
ти́ческие о. епігенети́чні ві́дклади; эписеп-
та́льные о. епісепта́льні ві́дклади; ю́рские о. 
ю́рські ві́дклади 

отло́женный відкла́дений; о-ная море́на 
відкла́дена море́на; о. детри́тус відк-
ла́дений детри́тус; о. каоли́н відкла́дений 
каолі́н; о. мета́лл відкла́дений мета́л 

отложи́вшийся відкла́дений; о-шиеся 
нано́сы відкла́дені нано́си 

о́тмель обмі́лина, -ни; берегова́я о́. бе-
регова́ обмі́лина; камени́стая о́. кам'яни́с-
та (каменя́ста, камени́ста) обмі́лина; ко-
ра́лловая о́. кора́лова обмі́лина; матери-
ко́вая о́. материко́ва обмі́лина; надво́дная о́. 
надво́дна обмі́лина; песча́ная о́. піща́на 
обмі́лина; подво́дная о́. підво́дна об-
мі́лина; приру́словая о́. прируслова́ об-
мі́лина; у́стьевая (устьева́я) о́. ги́рлова 
обмі́лина 

о́тмельный обмі́линний; о́-ная фа́ция 
обмі́линна фа́ція 

отме́тка по́значка, -ки, д. и п. -чці, р. мн. 
-чок, відміт́ка, -ки, д. и п. -тці, р. мн. -ток; 
высо́тная о. висо́тна відмі́тка; вы́сшая о. 
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ви́ща відмі́тка; ни́зшая о. ни́жча відмі́тка; 
опо́рная о. опо́рна по́значка; о. вре́мени 
по́значка ча́су; о. высоты́ відмі́тка висоти́; 
о. глубины́ відмі́тка глибини́; о. у́ровня 
по́значка рі́вня 

отму́ченный відму́лений, відму́чений;  
о-ная гли́на відму́лена (відму́чена) гли́на; 
о. каоли́н відму́лений (відму́чений) каолі́н 

отму́чивание відму́лювання, від-
му́чування 

отму́чивать[ся], отмути́ть[ся] відму́-
лювати[ся], -люю, -люєш, -лює[ться], від-
му́чувати[ся], -чую, чуєш, -чує[ться], від-
му́лити[ся], -лю́, -лиш, -лить[ся], відму-
ти́ти[ся], -мучу́, -му́тиш, -мути́ть[ся] 

отмы́вка відми́вка, -ки, д. и п. -вці, р. мн. 
-вок, (неоконч. д. – ещё) відмива́ння 

относи́тельный відно́сний; о-ная аэри́ро-
ванность відно́сна аеро́ваність; о-ная 
вла́жность відно́сна воло́гість; о-ная высо-
та́ відно́сна висота́; о-ная геохроноло́гия 
відно́сна геохроноло́гія (відно́сне геоло-
гі́чне літочи́слення); о-ная гли́нистость 
відно́сна гли́нястість (гли́нистість, глею-
ва́тість); о-ная деформа́ция відно́сна де-
форма́ція; о-ная мо́щность відно́сна по-
ту́жність; о-ная погре́шность відно́сна 
по́хибка; о-ная проница́емость відно́сна 
прони́кність; о-ная распространённость 
відно́сна поши́реність; о-ная твёрдость 
відно́сна тве́рдість; о-ная те́рма відно́сна 
те́рма; о-ная упру́гость відно́сна 
пру́жність; о-ная усто́йчивость відно́сна 
сті́йкість (ста́лість); о-ная хроноло́гия 
відно́сна хроноло́гія; о-ная щёлочность 
відно́сна лу́жність; о-ное значе́ние від-
но́сне зна́чення; о-ное испаре́ние відно́сне 
випаро́вування (випарува́ння); о-ное 
насыще́ние відно́сне наси́чення; о-ное 
определе́ние відно́сне ви́значення; о-ное 
содержа́ние відно́сний вміст; о. геоло-
ги́ческий во́зраст відно́сний геологі́чний 
вік; о. показа́тель відно́сний пока́зник; 
о. релье́ф відно́сний рельє́ф; о. у́гол від-
но́сний кут 

отноше́ние відно́шення; геохими́ческие 
о-ния геохімі́чні відно́шення; моде́льное о. 
моде́льне відно́шення; осево́е о. осьове́ 
відно́шення; о. осе́й відно́шення о́сей; 
парагенети́ческое о. парагенети́чне від-
но́шення; равнове́сное о. рівнова́жне від-
но́шення; секу́щее о. січне́ відно́шення; 

структу́рные о-ния структу́рні відно́шен-
ня; тектони́ческое о. тектоні́чне від-
но́шення; филогенети́ческое о. філогене-
ти́чне відно́шення 

ото́гнутый віді́гнутий; о-тая кро́мка ві-
ді́гнута кра́йка (окра́йка, кро́мка); о. у́гол 
віді́гнутий кут 

отоли́т отолі́т, -ту 
оторва́вшийся віді́рваний; о-шаяся 

часть віді́рвана части́на  
ото́рванный віді́рваний; о. лёд віді́рва-

ний лід (відір́вана кри́га); о. орео́л ві-
ді́рваний орео́л 

оторо́чка облямі́вка, -ки, д. и п. -вці, р. 
мн. -вок, оторо́чка, -ки, д. и п. -чці, р. мн.  
-чок; гли́нистая о. гли́ниста (гли́няста) 
облямі́вка; закалённая о. загарто́вана 
облямі́вка; ло́пастная о. лопате́ва обля-
мі́вка; нефтяна́я о. на́фто́ва облямі́вка 

оторфене́лый оторф'яні́лий 
оторфене́ние оторфува́ння 
оторфова́ние оторфува́ння, оторфо́вування 
отпеча́ток відби́ток, -тка; васкуля́рный о. 

васкуля́рний відби́ток; манти́йный о. 
манті́йний відби́ток; му́скульный о. 
му́скульний відби́ток; овариа́льные о-тки 
оваріа́льні відби́тки; о. ка́пли відби́ток 
кра́плі; о. криста́лла відби́ток криста́ла; 
о. му́скулов відби́ток му́скулів; о. расте́ния 
відби́ток росли́ни; о. сле́да відби́ток слі́ду; 
паллиа́льный о. паліа́льний відби́ток; поч-
кови́дный о. брунькоподі́бний відби́ток 

отполиро́ванный відполіро́ваний; 
о. ка́мень відполіро́ваний ка́мінь 

отрабо́танный відпрацьо́ваний; о-ная 
кислота́ відпрацьо́вана кислота́ 

отрабо́тка відпрацюва́ння, (неоконч. д. – 
ещё) відпрацьо́вування 

отража́тельный відбивни́й; о-ная при́зма 
відбивна́ при́зма; о-ная спосо́бность відбив-
на́ зда́тність; о. гонио́метр відбивни́й го-
ніо́метр; о. ко́мпас відбивни́й ко́мпас; 
о. плеохрои́зм відбивни́й плеохрої́зм; 
о. сейсмо́граф відбивни́й сейсмо́граф; 
о. спектро́метр відбивни́й спектро́метр 

отража́ть[ся], отрази́ть[ся] відбива́ти[ся], 
-ва́є[ться], відби́ти[ся], відіб'є́[ться] 

отража́ющий відбива́льний, відбивни́й; 
о-щая пло́щадь відбива́льна (відбивна́) 
пло́ща; о. горизо́нт відбива́льний (відбив-
ни́й) горизо́нт; о. свет відбива́льне (відбив-
не́) сві́тло 



отр отс 

504 

отраже́ние відбиття́, (неоконч. д. – ещё) 
відбива́ння; ба́зисное о. ба́зисне відбиття́; 
вну́треннее о. вну́трішнє відбиття́; зер-
ка́льное о. дзерка́льне відбиття́; много-
кра́тное о. багаторазо́ве (кількаразо́ве, 
багатокра́тне) відбиття́; по́лное о. по́вне 
відбиття́; сгущённое о. згу́щене відбиття́ 

отражённо-преломлённый відби́то-
зало́млений; о.-п-ная волна́ відби́то-
зало́млена хви́ля 

отражённый відби́тий; о-ная волна́ від-
би́та хвиля; о-ная скла́дка відби́та 
скла́дка; о-ное освеще́ние відби́те 
осві́тлення; о-ные изохро́ны відби́ті ізо-
хро́ни; о. луч відби́тий про́мінь; о. свет 
відби́те сві́тло; прямо́й о. свет пряме́ від-
би́те сві́тло 

отре́занный відрі́заний; о. меа́ндр від-
рі́заний меа́ндр 

отрезно́й відрізни́й; о-на́я щель відрізна́ 
щіли́на 

отрица́тельный 1. негати́вний, від'є́мний; 
опти́чески о. минера́л опти́чно від'є́мний 
мінера́л; о-ная обра́тная связь від'є́мний 
(негати́вний) зворо́тний зв'язо́к; о-ная 
фо́рма релье́фа від'є́мна (негати́вна) 
фо́рма рельє́фу; о-ное движе́ние нега-
ти́вний рух; о-ное колеба́ние у́ровня 
мо́ря від'є́мне колива́ння рі́вня мо́ря; 
о. градие́нт від'є́мний градіє́нт; о. заря́д 
негати́вний заря́д; о. криста́лл негати́вний 
криста́л; о. минера́л від'є́мний мінера́л; 
о. парагене́зис від'є́мний парагене́зис; 
о. релье́ф від'є́мний (негати́вний) рельє́ф; 
о. ромбо́эдр від'є́мний (негати́вний) ром-
бо́едр; о. та́лик від'є́мний (негати́вний) 
та́лик; о. электро́д негати́вний електро́д; 
о. элеме́нт від'є́мний (негати́вний) елеме́нт; 

2. від'є́мний; о. по́люс від'є́мний по́люс; 
о. у́гол від'є́мний кут 

отро́г відрі́г, -ро́га; го́рный о. гірськи́й 
відрі́г 

отро́сток відро́сток; боково́й о. бічни́й 
(бокови́й) відро́сток; жева́тельные о-тки 
жува́льні відро́стки; замыка́ющий о. 
кра́йній (кінце́вий) відро́сток; карди-
на́льный о. кардина́льний відро́сток; кау-
да́льный о. кауда́льний відро́сток; кру-
ра́льный о. крура́льний відро́сток; 
крыла́тый о. крила́тий відро́сток; сеп-
та́льный о. септа́льний відро́сток 

отса́дочный відса́джувальний 

отседа́ние відстава́ння, відпада́ння; 
о. скло́нов відстава́ння (відпада́ння) схи́лів 

отсла́ивающийся відшаро́вувальний, 
відлу́щуваний; о-щаяся плёнка відша-
ро́вувальна плі́вка; о-щаяся поро́да від-
шаро́вувальна поро́да; о. у́голь відша-
ро́вувальне ву́гі́лля 

отслое́ние, отсло́йка (действие) відшару-
ва́ння, відлу́щення (неоконч. д. – ещё) відша-
ро́вування, відлу́щування; скорлу́пчатое о. 
шкаралу́пчасте відшарува́ння  

отслои́вшийся відшаро́ваний; о-шееся 
ядро́ відшаро́ване ядро́ 

отсортиро́ванный відсорто́ваний; о-ная 
поро́да відсорто́вана поро́да 

отсортиро́вка відсортува́ння 
отсортиро́вывать[ся], отсортиро-

ва́ть[ся] відсорто́вувати[ся], -вую, -вуєш,  
-вує[ться], відсортува́ти[ся], -ту́ю, -ту́єш,  
-ту́є[ться] 

отста́ивать[ся], отстоя́ть[ся] (о жидко-
сти) відсто́ювати[ся], -сто́ює[ться], від-
стоя́ти[ся], -сто́їть[ся] 

отстаю́щий віддільни́й; о-щая поро́да 
віддільна́ поро́да 

отсто́й 1. (действие и состояние) відсті́й,  
-то́ю, (неоконч. д. – ещё) відсто́ювання; 

2. (осадок) відсті́й, -то́ю, о́сад, -ду, 
оса́док, -дка, т. -дком 

отсто́йный відсті́йний; о-ная я́ма від-
сті́йна я́ма 

отступа́ние відступа́ння; о. бе́рега від-
ступа́ння бе́рега; о. ледника́ відступа́ння 
льодовика́; о. меа́ндров відступа́ння 
меа́ндрів; о. мо́ря відступа́ння мо́ря; 
о. скло́на відступа́ння схи́лу 

отступа́ть відступа́ти, -па́є 
отступа́ющий відступа́льний, відступ-

ни́й; о-щая де́льта відступа́льна (відступ-
на́) де́льта; о-щая эро́зия відступа́льна 
(відступна́) еро́зія; о-щее магази-
ни́рование відступа́льне (відступне́) мага-
зинува́ння; о-щее мо́ре відступа́льне (від-
ступне́) мо́ре; о. водопа́д відступа́льний 
(відступни́й) водоспа́д; о. лёд відсту-
па́льний (відступни́й) лід; о. ледни́к від-
ступа́льний (відступни́й) льодови́к 

отсчёт ві́длік, -ку; визуа́льный о. ві-
зуа́льний ві́длік; нулево́й о. нульови́й 
ві́длік; о. по нивели́рной ре́йке ві́длік за 
нівелі́рною ре́йкою; о. по шкале́ ві́длік за 
шкало́ю 
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отта́ивание відтава́ння, розмерза́ння; 
дождева́льно-дрена́жное о. дощува́льно-
дрена́жне відтава́ння (розмерза́ння) 

отта́йка відтава́ння, розмерза́ння; филь-
трацио́нно-иглова́я о. фільтраці́йно-
голкове́ відтава́ння (розмерза́ння) 

отта́ртывать[ся], оттарта́ть[ся] від-
та́ртувати[ся], -тую, -туєш, -тує[ться], від-
тарта́ти[ся], -та́ю, -та́єш, -та́є[ться]; 
о. сква́жину відта́ртувати (відтарта́ти) 
свердлови́ну 

оттаяни́т отаяні́т, -ту 
оттве́йлерский отве́йлерський; о-кие 

слои́ отве́йлерські шари́  
отте́нок відті́нок, -нку 
оттесне́ние відти́снення 
о́ттиск відби́ток, -тка 
отто́к (действие) відті́к, -то́ку, (неоконч. д. – 

ещё) відтіка́ння, стік, сто́ку, (неоконч. д. – 
ещё) стіка́ння; о. ла́вы відті́к (стік) ла́ви 

отто́рженец відто́рженець, -нця, т. -нцем, 
віді́рванець, -нця, т. -нцем 

отто́рженный відто́ргнений; о-ная 
ма́сса відто́ргнена ма́са 

оттрели́т отрелі́т, -ту 
отуни́т отуні́т, -ту 
отфильтро́ванный відфільтро́ваний; 

о. материа́л відфільтро́ваний матеріа́л; 
о. оса́док відфільтро́ваний о́сад (оса́док) 

отхо́д відхі́д, -хо́ду 
отчётливый чітки́й; о-вая слои́стость 

(слоева́тость) чітка́ шарува́тість; о. шов 
чітки́й шов 

отчлене́ние відчленува́ння, (неоконч. д. 
– ещё) відчлено́вування 

отчленённый відчлено́ваний; о-ная ко-
са́ відчлено́вана коса́; о-ная река́ відчле-
но́вана рі́чка (ріка́); о. зали́в відчлено́вана 
зато́ка; о. о́стров відчлено́ваний о́стрів 

отшнурова́ние відшнурува́ння, (не-
оконч. д. – ещё) відшнуро́вування 

отще́п відще́п, -пу 
о́тэнский о́тенський; о́. отде́л о́тенський 

ві́дділ 
оуати́т оуати́т, -ту 
оуки́т оукі́т, -ту 
оуэни́т оуені́т, -ту 
офигранито́н офіграніто́н, -ну 
офикальци́т офікальци́т, -ту 
офико́н офіко́н, -ну 
офимагнези́т офімагнези́т, -ту 
офиоли́т офіолі́т, -ту 

офиоли́товый офіолі́товий; о-вая фор-
ма́ция офіолі́това форма́ція; о. ко́мплекс 
офіолі́товий ко́мплекс 

офира́бды мн. офіра́бди, -дів 
офи́т офі́т, -ту 
офи́товый офі́товий; о-вая структу́ра 

офі́това структу́ра 
офи́то-такси́товый офі́то-такси́товий; 

о.-т-вая структу́ра офі́то-такси́това 
структу́ра 

офиу́ры мн. офіу́ри, -рів 
офицерако́н офіцерако́н, -ну 
офицера́льный офіцера́льний 
официа́льный офіці́йний 
оффрети́т офрети́т, -ту 
охва́т охо́плення, (неоконч. д. – ещё) 

охо́плювання 
охлажда́ющий охоло́джувальний; о-щее 

вещество́ охоло́джувальна речовина́; 
о. эффе́кт охоло́джувальний ефе́кт 

охлажде́ние охоло́дження, (неоконч. д. – 
ещё) охоло́джування; возду́шное о. по-
ві́тря́не охоло́дження; краево́е о. крайове́ 
охоло́дження; конта́ктное о. конта́ктне 
охоло́дження 

о́хра во́хра, -ри; бу́рая о́. бу́ра во́хра; 
ви́смутовая о́. ві́смутова во́хра; вольф-
ра́мовая о́. вольфра́мова во́хра; желе́зная о́. 
залі́зна во́хра; жёлтая о́. жо́вта во́хра; 
ко́бальтовая о́. ко́бальтова во́хра; 
кра́сная о́. черво́на во́хра; купоро́сная о́. 
купоро́сна во́хра; молибде́новая о́. моліб-
де́нова во́хра; свинцо́вая о́. свинце́ва 
во́хра; хро́мовая о́. хро́мова во́хра; чёр-
ная о́. чо́рна во́хра 

охра́на охоро́на, -ни; о. недр охоро́на 
надр 

охра́нный охоро́нний; санита́рная  
о-ная зо́на саніта́рна охоро́нна зо́на 

о́христый во́христий; о́-тая руда́ 
во́христа руда́; о́. гемати́т во́христий ге-
мати́т; о́. лимони́т во́христий лімоні́т 

охроли́т охролі́т, -ту 
оцеля́р оцеля́р, -ру 
оцеля́ровый, оцеля́рный оцеля́ровий, 

оцеля́рний; о-вая (о-ная) структу́ра оце-
ля́рова (оцеля́рна) структу́ра 

оценённый оці́нений; о-ные запа́сы 
оці́нені запа́си 

оце́нка оці́нка, -ки, д. и п. -нці, р. мн. 
-нок, (неоконч. д. – ещё) оці́нювання; 
гео́лого-экономи́ческая о. гео́лого-
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економі́чна оці́нка; ко́мплексная о. 
ко́мплексна оці́нка; о. анома́лий оці́нка 
анома́лій; о. во́зраста оці́нка ві́ку; о. де-
би́та сква́жины оці́нка дебі́ту свердло-
ви́ни; о. ландша́фта оці́нка ландша́фту; 
о. месторожде́ния оці́нка родо́вища 

оце́ночный оці́нний, оці́ночний; о-ная 
крива́я оці́нна (оці́ночна) крива́; о. спо́соб 
оці́нний (оці́ночний) спо́сіб 

оча́г во́гнише, -ща, т. -щем, о́гнище,  
-ща, т. -щем, осере́док, -дку; вулка-
ни́ческий о. вулкані́чний осере́док; маг-
мати́ческий о. магмати́чний осере́док; 
матери́нский о. матери́нський осере́док; 
о. землетрясе́ния осере́док землетру́су; 
о. наруше́ния осере́док пору́шення; 
о. пита́ния подзе́мных вод осере́док 
жи́влення підзе́мних вод; о. проме-
жу́точного ти́па осере́док промі́жного 
ти́пу; рудоно́сный о. рудоно́сний осе-
ре́док; угаса́ющий о. згаса́льне во́гнище 

очерта́ние о́брис, -су 
очисти́тель очи́сник, -ка; га́зовый о. 

га́зовий очи́сник 
очи́стка очи́щення, очи́стка, -ки, д. и п.  

-тці, р. мн. -ток, (неоконч. д. – ещё) очи-
ща́ння, очи́щування; абсорбцио́нная о. 
абсорбці́йне очи́щення; адсорбцио́нная о. 
адсорбці́йне очи́щення; биологи́ческая о. 

біологі́чне очи́щення; есте́ственная о. 
приро́дне очи́щення; механи́ческая о. 
механі́чне очи́щення; о. воды́ очи́щення 
води́; о. вы́работки очи́стка ви́робки; 
флотацио́нная о. флотаці́йне очи́щення; 
хими́ческая о. хімі́чне очи́щення 

очи́стный (о забое) очисни́й; о-ная 
флота́ция очисна́ флота́ція; о. забо́й очис-
ни́й ви́бій (забій́) 

очища́ть[ся], очи́стить[ся] очища́ти[ся], 
-ща́ю, -ща́єш, -ща́є[ться], очи́стити[ся], 
очи́щу, -тиш, -тить[ся] 

очи́щенный очи́щений; о-ная нефть 
очи́щена на́фта; о. во́здух очи́щене пові́тря 

очко́вый очко́вий; ква́рцевый о. гнейс 
ква́рцовий очко́вий гнейс; о-вая структу́ра 
очко́ва структу́ра; о-вая тексту́ра очко́ва 
тексту́ра; о. гнейс очко́вий гнейс; о. грану-
ли́т очко́вий гранулі́т; о. диори́т очко́вий 
діори́т; о. сла́нец очко́вий сла́нець 

о́шби-диаба́з о́шбі-діаба́з, -зу 
ошлакова́ние ошлакува́ння 
ощела́чивание облугува́ння, (неоконч. д. 

– ещё) облуго́вування 
ощути́тельный відчу́тний; о-ное земле-

трясе́ние відчу́тний землетру́с 
оэципо́ра оеципо́ра, -ри 
оямали́т оямалі́т, -ту 
оянали́т ояналі́т, -ту 

 
 

П 
 
пабси́т пабси́т, -ту 
павди́т павди́т, -ту 
павли́т павлі́т, -ту 
павли́товый павлі́товий; п-вая руда́ 

павлі́това руда́ 
па́водковая па́водко́вий, прибутни́й;  

п-вая вода́ па́водко́ва (прибутна́) вода́ 
па́водок па́водок, -дка, (наводнение) 

по́відь, -воді, т. -віддю, по́вінь, -вені, т.  
-вінню; ма́ревый п. ма́ревна по́відь (по́вінь) 

павони́т павоні́т, -ту 
пагоди́т пагоди́т, -ту 
па́дающий па́даючий, спадни́й; несог-

ла́сно п. сброс незгі́дно спадни́й скид;  
п-щая волна́ па́даюча (спадна́) хви́ля; 
п. ко́нус па́даючий (спадни́й) ко́нус; 
п. луч спадни́й про́мінь; п. пест спадни́й 

пест; п. пласт спадни́й пласт (спадни́й 
шар); п. свет спадне́ сві́тло; согла́сно п. 
сброс згі́дно спадни́й скид 

паде́ние паді́ння; анома́льное (анома-
ли́йное) п. анома́льне (аномалі́йне) па-
ді́ння; ви́димое п. ви́диме паді́ння; 
и́стинное п. спра́вжнє паді́ння; круто́е п. 
круте́ (стрімке́, стрімча́сте) паді́ння; купо-
лови́дное (куполообра́зное) п. банепо-
ді́бне (куполоподі́бне) падін́ня; ло́жное п. 
неспра́вжнє паді́ння; ме́стное п. місце́ве 
паді́ння; моноклина́льное п. моноклі-
на́льне паді́ння; накло́нное п. похи́ле па-
ді́ння; несогла́сное п. незгі́дне паді́ння; 
обра́тное п. зворо́тне паді́ння; откло-
ня́ющееся п. відхильне́ паді́ння; п. добы́чи 
паді́ння ви́добутку; п. жи́лы падін́ня жи́ли; 
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п. месторожде́ния паді́ння родо́вища; 
п. напо́ра паді́ння напо́ру; п. пласта́ па-
ді́ння пласта́ (ша́ру); п. пло́скости сбро́са 
паді́ння площини́ ски́ду; п. потенциа́ла 
паді́ння потенціа́лу; п. разры́ва паді́ння 
розри́ву; п. реки́ паді́ння річ́ки (ріки́); 
п. слоёв паді́ння шарі́в; п. у́ровня паді́ння 
рі́вня; первонача́льное п. перви́нне па-
ді́ння; поло́гое п. поло́жисте (похи́ле) 
паді́ння; попере́чное п. попере́чне па-
ді́ння; региона́льное п. регіона́льне па-
ді́ння; согла́сное п. згі́дне паді́ння; 
сре́днее п. сере́днє паді́ння; стеснённное п. 
утру́днене паді́ння; центроклина́льное п. 
центрокліна́льне паді́ння; центростре-
ми́тельное п. доцентро́ве паді́ння 

па́довский па́дівський; п-кие слои́ 
па́дівські шари́ 

падь падь, -ді, т. -ддю 
па́зуха па́зуха, -хи, д. и п. -зусі, р. мн.  

-зух; п. листа́ па́зуха листа́; попере́чная п. 
попере́чна па́зуха 

па́зушный па́зушний 
пайгеи́т пайгеїт́, -ту 
пайсберги́т пайсбергі́т, -ту 
пак пак, -ку (дрейфу́ющий лед) па́ковий 

лід; ледяно́й п. льодяни́й (крижани́й) пак 
па́кер па́кер, -ра; взрывно́й п. підривни́й 

па́кер; внутриколо́нный п. внутрішньоко-
ло́нний па́кер; гидравли́ческий п. гідрав-
лі́чний па́кер; глубиннонасо́сный п. гли-
биннонасо́сний па́кер; цементиро́вочный п. 
цементува́льний па́кер; шли́псовый п. 
шлі́псовий па́кер 

пакеро́ртский пакеро́ртський; п-кие 
слои́ пакеро́ртські шари́  

паке́т паке́т, -та; п. пласто́в паке́т плас-
ті́в (шарі́в); п. покро́вов паке́т покри́вів; 
п. програ́мм паке́т програ́м 

па́ковый па́ковий 
пакси́лла пакси́ла, -ли 
пакси́т пакси́т, -ту 
палагониза́ция палагоніза́ція, -ції 
палагони́т палагоні́т, -ту; волокни́стый п. 

волокни́стий (волокнува́тий) палагоні́т; 
ге́левый п. ге́левий палагоні́т 

палагони́товый палагоні́товий; п. доле-
ри́т палагоні́товий долери́т; п. туф пала-
гоні́товий туф 

палаи́т палаї́т, -ту 
паласо́ма паласо́ма, -ми 
палатини́т палатині́т, -ту 

пала́тка наме́т, -та, пала́тка, -ки, д. и п.  
-тці, р. мн. -ток; ка́менная п. кам'яни́й 
(камін́ний) наме́т 

палеи́ды мн. палеї́ди, -леї́д 
пале́ны мн. пале́ни, -нів 
палеоальголо́гия палеоальголо́гія, -гії 
палеоанато́мия палеоанато́мія, -мії 
палеоандези́т палеоандези́т, -ту 
палеоанодо́нты мн. палеоанодо́нти, -тів 
палеоантрополо́гия палеоантрополо́гія, -гії 
палеоареа́л палеоареа́л, -лу 
палеоархе́й палеоархе́й, -хе́ю 
палеоаутоэколо́гия палеоаутоеколо́гія, -гії 
палеобаза́льт палеобаза́льт, -ту 
палеобассе́йн палеобасе́йн, -ну; аркти́-

ческий п. аркти́чний палеобасе́йн; 
бореа́льний п. бореа́льний палеобасе́йн; 
ната́льный п. ната́льний палеобасе́йн; 
п. сидемента́ции палеобасе́йн сидемента́ції 

палеобиогеографи́ческий палеобіогео-
графі́чний; п-кая биохори́я палеобіогео-
графі́чна біохорі́я; п-кая о́бласть палеобіо-
географіч́на о́бласть; п-кая прови́нция 
палеобіогеографіч́на прові́нція 

палеобиогеогра́фия палеобіогеогра́фія, -фії 
палеобиогеохи́мия палеобіогеохі́мія, -мії 
палеобиографи́ческий палеобіографі́чний; 

п-кое ца́рство палеобіографі́чне ца́рство 
палеобиологи́ческий палеобіологі́чний 
палеобиоло́гия палеобіоло́гія, -гії 
палеобио́м палеобіо́м, -ма 
палеобиомоле́кула палеобіомоле́кула, -ли 
палеобио́на палеобіо́на, -ни 
палеобиосфе́ра палеобіосфе́ра, -ри 
палеобиото́н палеобіото́н, -ну 
палеобиофа́ция палеобіофа́ція, -ції 
палеобиохи́мия палеобіохі́мія, -мії 
палеобиохори́я палеобіохорія́, -рі́ї 
палеобиоцено́з палеобіоцено́з, -зу 
палеобиоэро́зия палеобіоеро́зія, -зії 
палеобота́ника палеобота́ніка, -ки, д. и п.  

-ніці 
палеоботани́ческий палеоботані́чний 
палеове́тры мн. палеовітри́, -рів́ 
палеови́д палеови́д, -ду 
палеовулкани́зм палеовулкані́зм, -му 
палеовулкани́ческий палеовулкані́чний 
палеовулканоло́гия палеовулканоло́гія, -гії 
палеоге́йский палеоге́йський; п-кое 

ца́рство палеоге́йське ца́рство 
палеоге́н палеоге́н, -ну 



пал пал 

508 

палеоге́новый палеоге́новий; п-вая сис-
те́ма палеоге́нова систе́ма; п-вая эпо́ха 
палеоге́нова епо́ха; п. пери́од палео-
ге́новий пері́од 

палеогеобота́ника палеогеобота́ніка, -ки, 
д. и п. -ніці 

палеогеографи́ческий палеогеографі́чний; 
п-кая ка́рта палеогеографі́чна ка́рта (ма́па) 

палеогеогра́фия палеогеогра́фія, -фії 
палеогеологи́ческий палеогеологі́чний; 

п-кая ка́рта палеогеологі́чна ка́рта (ма́па); 
п. про́филь палеогеологі́чний про́філь 

палеогеоло́гия палеогеоло́гія, -гії 
палеогеоморфоло́гия палеогеоморфоло́гія, 

-гії 
палеогеоморфологи́ческий палеогео-

морфологі́чний; п. ме́тод палеогеоморфо-
логі́чний ме́тод 

палеогеотерми́я палеогеотермі́я, -мі́ї 
палеогидрогеологи́ческий палеогідро-

геологі́чний 
палеогидрогеоло́гия палеогідрогеоло́гія,  

-гії 
палеогидрогеохи́мия палеогідрогео-

хі́мія, -мії 
палеогидроло́гия палеогідроло́гія, -гії 
палеогистологи́ческий палеогістологі́чний 
палеогистоло́гия палеогістоло́гія, -гії 
палеоглубина́ палеоглибина́, -ни́ 
палеогляциоло́гия палеогляціоло́гія, -гії 
палеогна́ты мн. палеогна́ти, -тів 
палеографи́ческий палеографі́чний;  

п-кая реконстру́кция палеографі́чна рекон-
стру́кція; п. а́тлас палеографі́чний а́тлас 

палеогра́фия палеогра́фія, -фії 
палеодиктио́н палеодиктіо́н, -ну 
палеодолери́т палеодолери́т, -ту 
палеоза́вр палеоза́вр, -ра 
палеозо́й палеозо́й, -зо́ю 
палеозо́йский палеозо́йський; п-кая 

гру́ппа палеозо́йська гру́па; п-кая э́ра 
палеозо́йська е́ра; п-кая эрате́ма палео-
зо́йська ерате́ма 

палеозооло́гия палеозооло́гія, -гії 
палеозоохори́я палеозоохорія́, -рії 
палеоигнимбри́ты мн. палеоігнімбри́ти, 

-тів 
палеоиза́ция палеоїза́ція, -ції 
палеоихтиологи́ческий палеоіхтіологі́чний 
палеоихтиоло́гия палеоіхтіоло́гія, -гії 
палеокарполо́гия палеокарполо́гія, -гії 
палеокате́на палеокате́на, -ни 

палеокла́з палеокла́з, -зу 
палеокли́мат палеоклі́мат, -ту 
палеоклиматоло́гия палеокліматоло́гія, -гії 
палеоко́нхи мн. палеоко́нхи, -хів 
палеокристалли́ческий палеокриста-

лі́чний; п. лёд палеокристалі́чний лід 
палеоксилоло́гия палеоксилоло́гія, -гії 
палеоландшафтове́дение палеоланд-

шафтозна́вство, -ва 
палеолейци́т палеолейци́т, -ту 
палеолимноло́гия палеолімноло́гія, -гії 
палеолипари́т палеоліпари́т, -ту 
палеоли́т палеолі́т, -ту 
палеолити́ческий палеоліти́чний; п-кая 

стоя́нка палеоліти́чна стоя́нка; п-кое 
ору́дие палеоліти́чне знаря́ддя 

палеоли́товый палеолі́товий 
палеомагнети́зм палеомагнети́зм, -му 
палеомагни́тный палеомагні́тний; до-

не́цкая п-ная гиперзо́на доне́цька палео-
магні́тна гіперзо́на; п-ная корре́кция 
палеомагні́тна коре́кція; п. по́люс палео-
магні́тний по́люс; сая́нская п-ная гипер-
зо́на сая́нська палеомагні́тна гіперзо́на; 
среднеазиа́тская п-ная гиперзо́на серед-
ньоазі́йська палеомагні́тна гіперзо́на;  
п-ная анома́лия палеомагні́тна анома́лія; 
п-ная шкала́ палеомагні́тна шкала́ 

палеомагнитоло́гия палеомагнітоло́гія, -гії 
палеомастодо́нт палеомастодо́нт, -та 
палеометаморфи́зм палеометаморфі́зм, -му 
палеомиколо́гия палеоміколо́гія, -гії 
палеомикробиоло́гия палеомікробіо-

ло́гія, -гії 
палеоминера́л палеомінера́л, -лу 
палеониско́идный палеоніско́їдний 
палеонисци́ды мн. палеонісци́ди, -ци́д 
палеонто́лог палеонто́лог, -га 
палеонтологи́ческий палеонтологі́чний; 

п-кая ле́топись палеонтологі́чний літо́пис; 
п-кая номенклату́ра палеонтологі́чна но-
менклату́ра; п-кая проблема́тика палеон-
тологі́чна проблема́тика; п-кая фа́ция 
палеонтологі́чна фа́ція; п-кая фо́рма па-
леонтологі́чна фо́рма; п. ана́лиз палеонто-
логі́чний ана́ліз; п. вид палеонтологі́чний 
вид; п. при́знак палеонтологі́чна озна́ка; 
п. пробе́л палеонтологі́чна прога́лина; 
п. разре́з палеонтологі́чний ро́зріз; п. ха-
ра́ктер палеонтологі́чний хара́ктер; п-кое 
направле́ние палеонтологі́чний на́прям 



пал пал 

509 

(на́прямок); п-кое определе́ние палеонто-
логі́чне ви́значення 

палеонтоло́гия палеонтоло́гія, -гії; мо-
лекуля́рная п. молекуля́рна палеонто-
ло́гія; п. доке́мбрия палеонтоло́гія до-
ке́мбрію; этологи́ческая п. етологі́чна 
палеонтоло́гія 

палеообстано́вка палеообстано́вка, -ки, 
д. и п. -вці, р. мн. -вок 

палеоокеаногра́фия палеоокеаногра́фія,  
-фії 

палеоокеаноло́гия палеоокеаноло́гія, -гії 
палеопалиноло́гия палеопаліноло́гія, -гії 
палеопатоло́гия палеопатоло́гія, -гії 
палеопаци́фика палеопаци́фіка, -ки, д. и 

п. -фіці 
палеопедологи́ческий палеопедологі́чний 
палеопедоло́гия палеопедоло́гія, -гії 
палеопикри́т палеопікри́т, -ту 
палеопите́к палеопіте́к, -ка 
палеоплатфо́рма палеоплатфо́рма, -ми 
палеопо́люс палеопо́люс, -са 
палеопорфи́р палеопорфір́, -ру 
палеопорфири́т палеопорфіри́т, -ту 
палеопротерозо́й палеопротерозо́й, -зо́ю 
палеоразре́з палеоро́зріз, -зу 
палеорелье́ф палеорельє́ф, -фу 
палеосейсми́ческий палеосейсмі́чний; 

п. разре́з палеосейсмі́чний ро́зріз 
палеосейсмоло́гия палеосейсмоло́гія, -гії 
палеосейсмогра́мма палеосейсмогра́ма, -ми 
палеоси́лия палеоси́лія, -лії 
палеосинеколо́гия палеосинеколо́гія, -гії 
палеосо́мма палеосо́ма, -ми 
палеосоо́бщество палеоспільно́та, -ти, 

палеоугрупо́вання 
палеосукце́ссия палеосукце́сія, -сії; 

геоморфоге́нная п. геоморфоге́нна палео-
сукце́сія; климатоге́нная п. кліматоге́нна 
палеосукце́сія; мутацио́нная п. мутаці́йна 
палеосукце́сія; тафоге́нная п. тафоге́нна 
палеосукце́сія; филоценогенети́ческая п. 
філоценогенети́чна палеосукце́сія; ценоге́н-
ная п. ценоге́нна палеосукце́сія; экзодина-
ми́ческая п. екзодинамі́чна палеосукце́сія 

палеотанатоцено́з палеотанатоцено́з, -зу 
палеотекто́ника палеотекто́ніка, -ки,  

д. и п. -ніці 
палеотектони́ческий палеотектоні́чний; 

п-кая ка́рта палеотектоні́чна ка́рта (ма́па); 
Ю́жно-Черномо́рская п-кая островна́я 
дуга́ Південночорномо́рська палеотекто-
ні́чна острівна́ дуга́ 

палеотемперату́ра палеотемперату́ра, -ри 
палеоте́рии мн. палеоте́рії, -ріїв 
палеоте́рий палеоте́рій, -рія, т. -рієм 
палеотермоме́трия палеотермоме́трія, -рії 
палеоте́тис, палеоокеа́н палеоте́тис, -су, 

палеоокеа́н, -ну; п. Нере́ис палеоокеа́н 
Нере́їс; п. Ска́ндик палеоокеа́н Ска́ндик; 
Ура́ло-Охо́тский п. Ура́ло-Охо́тський 
палеоокеа́н; центральноазиа́тский п. 
центральноазійський палеоокеа́н 

палеотече́ние палеотечія́, -чії ́
палеоти́пный палеоти́пний; п-ная по-

ро́да палеоти́пна поро́да; п. андези́т па-
леоти́пний андези́т 

палеоторфя́ник палеоторфо́вище, -ща, 
т. -щем 

палеотропи́ческий палеотропі́чний;  
п-кая о́бласть палеотропі́чна о́бласть 

палеофа́уна палеофа́уна, -ни 
палеофауни́стика палеофауні́стика, -ки, 

д. и п. -тиці 
палеофизиоло́гия палеофізіоло́гія, -гії 
палеофи́р палеофі́р, -ру 
палеофири́т палеофіри́т, -ту 
палеофи́т палеофі́т, -ту 
палеофи́тный палеофі́товий; п-ная 

фло́ра палеофі́това фло́ра 
палеофито́лог палеофіто́лог, -га 
палеофитоло́гия палеофітоло́гія, -гії 
палеофитохи́мия палеофітохім́ія, -мії 
палеофитохори́я палеофітохорі́я, -рі́ї 
палеофлори́стика палеофлори́стика, -ки, 

д. и п. -тиці 
палеофлористи́ческий палеофлорис-

ти́чний 
палеофлюменоло́гия палеофлюменоло́гія, 

-гії 
палеохноло́гия палеохноло́гія, -гії; 

п. челове́ка палеохноло́гія люди́ни 
палеохро́н палеохро́н, -ну 
палеоце́н палеоце́н, -ну 
палеоце́новый палеоце́новий; п-вая 

эпо́ха палеоце́нова епо́ха; п. отде́л палео-
це́новий ві́дділ 

палеоцено́з палеоцено́з, -зу 
палеоэколо́гия палеоеколо́гія, -гії 
палеоэкосисте́ма палеоекосисте́ма, -ми 
палеоэмбриоло́гия палеоембріоло́гія, -гії 
палеоэндели́зм палеоенделі́зм, -му 
палеоэтоло́гия палеоетоло́гія, -гії 
палеоэхиноиде́и мн. палеоехіноіде́ї, -де́й 

(да́вні морські́ їжаки́) 
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палермои́т палермої́т, -ту 
пале́тка пале́тка, -ки, д. и п. -тці, р. мн.  

-ток; п. боково́го карота́жного зонди́ро-
вания пале́тка бічно́го (боково́го) каро-
та́жного зондува́ння; п. максима́льных 
кривы́х зонди́рования пале́тка макси-
ма́льних криви́х зондува́ння; п. экстре-
ма́льных кривы́х зонди́рования пале́тка 
екстрема́льних криви́х зондува́ння; 
то́чечная п. точко́ва́ пале́тка 

па́ли па́лі (нескл.) 
паливи́дный паліподіб́ний; п-ные 

ло́пасти паліподіб́ні ло́паті 
палимо́рфный палімо́рфний; п-ные 

до́льки палімо́рфні до́льки; п-ные зубцы́ 
палімо́рфні зубці́ 

палимпсе́стовый палімпсе́стовий; п-вая 
структу́ра палімпсе́стова структу́ра; 
п. релье́ф палімпсе́стовий рельє́ф 

палингене́зис, палингене́з палінгене́зис, 
-су, палінгене́з, -зу 

палингенети́ческий палінгенети́чний 
палингени́т палінгені́т, -ту 
палинге́нно-анатекти́ческий палінге́нно-

анатекти́чний; п.-а. гранито́ид палінге́нно-
анатекти́чний граніто́їд 

палинге́нно-метасомати́ческий палін-
ге́нно-метасомати́чний; п.-м-кая грани-
тиза́ция палінге́нно-метасомати́чна грані-
тиза́ція; п.-м-кое замеще́ние палінге́нно-
метасомати́чне замі́щення 

палинге́нный палінге́нний; п-ная диф-
ференциа́ция палінге́нна диференціа́ція; 
п-ная ма́гма палінге́нна ма́гма 

палиногра́мма паліногра́ма, -ми 
палиноко́инум паліноко́їнум, -му 
палинологи́ческий палінологі́чний; 

п. ана́лиз палінологі́чний ана́ліз 
палиноло́гия паліноло́гія, -гії 
палиноцено́з паліноцено́з, -зу 
палинспати́ческий палінспати́чний 
палинтро́п палінтро́п, -па 
пали́т палі́т, -ту 
палихноло́гия паліхноло́гія, -гії 
палихнофа́уна паліхнофа́уна, -ни 
палла́дий пала́дій, -дію, т. -дієм; 

гу́бчатый п. гу́бчастий (гу́бчатий) па-
ла́дій; саморо́дный п. саморо́дний пала́дій 

палла́диевый пала́дієвий; п-вые ру́ды 
пала́дієві ру́ди 

палладини́т паладині́т, -ту 

палла́дистый пала́дистий; п-тое зо́лото 
пала́дисте зо́лото 

палладоарсени́д паладоарсені́д, -ду 
палладоби́смут-арсени́д паладобіс́мут-

арсені́д, -ду 
палладсеи́т паладсеї́т, -ту 
палласи́т паласи́т, -ту 
паллесци́т палесци́т, -ту 
паллиа́льный паліа́льний; п. край па-

ліа́льний край; п. отпеча́ток паліа́льний 
відби́ток; п. си́нус паліа́льний си́нус; 
п. сосу́д паліа́льна суди́на 

паллиоэссекси́т паліоесекси́т, -ту 
палли́т палі́т, -ту 
па́лочка па́личка, -ки, д. и п. -чці, мн.  

-чки́, -чо́к; кристалли́ческая п. криста-
лі́чна па́личка; п. криста́лла па́личка кри-
ста́ла; смоляна́я п. смоляна́ па́личка 

палочкообра́зный паличкоподі́бний; 
п. вы́рост паличкоподі́бний ви́ріст; 
п. микроли́т паличкоподі́бний мікролі́т 

палыгорски́т палигорські́т, -ту; же-
ле́зистый п. залі́зистий палигорські́т 

палыгорски́товый палигорські́товий;  
п-вая гли́на палигорські́това гли́на 

па́льма па́льма, -ми; веерообра́зная п. 
віялоподі́бна па́льма 

пальма́ты мн. пальма́ти, -тів 
пальмиери́т пальмієри́т, -ту 
пальми́товый пальмі́товий; п-вая кис-

лота́ пальмі́това кислота́ 
пальмоллепи́дный пальмолепі́дний 
па́льнус па́льнус, -са 
пальпебра́льный пальпебра́льний; п-ная 

борозда́ пальпебра́льна борозна́ 
пальцеви́дный пальцеподі́бний; п. вы́рост 

пальцеподі́бний ви́ріст; п. вы́ступ пальцепо-
ді́бний ви́ступ 

пальцеходя́щий пальцеходя́чий, паль-
цеходови́й; п-щая фо́рма пальцеходя́ча 
(пальцеходова́) фо́рма 

пальча́тость пальча́стість, -тості, т. -тістю 
пальча́тый пальча́стий; дланеви́дное  

п-тое жилкова́ние долонеподі́бне паль-
ча́сте жилкува́ння; п-тая ветвь пальча́ста 
гі́лка; па́льчатый лист пальча́стий лист 

палэколо́гия палеколо́гія, -гії 
палюди́новый палюди́новий; п-вые 

слои́ палюди́нові шари́  
палюдо́зный палюдо́зний 
палюстра́льный палюстра́льний; п-ные 

во́ды палюстра́льні во́ди 
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паля́щий пеку́чий, палю́чий; п-щая 
ту́ча пеку́ча (палю́ча) хма́ра 

па́мпа па́мпа, -пи 
па́мять па́м'ять, -ті, т. -ттю; архи́вная п. 

архі́вна па́м'ять; виртуа́льная п. вір-
туа́льна па́м'ять; вне́шняя п. зо́внішня 
па́м'ять; генети́ческая п. генети́чна 
па́м'ять; графи́ческая п. графіч́на па́м'ять; 
операти́вная п. операти́вна па́м'ять; ос-
новна́я п. основна́ па́м'ять; эко́лого-
биосфе́рная п. еко́лого-біосфе́рна па́м'ять 

панаба́з панаба́з, -зу 
панаги́йский панагі́йський; п-кие слои́ 

панагі́йські шари́  
паналломо́рфный паналомо́рфний; п-ная 

структу́ра паналомо́рфна структу́ра 
паналлотриомо́рфный паналотріо-

мо́рфний; п-ная структу́ра панало-
тріомо́рфна структу́ра 

паналлотриомо́рфнобласти́ческий, 
паналлотриомо́рфнобла́стовый панало-
тріомо́рфнобласти́чний, паналотріо-
мо́рфнобла́стовий 

паналлотриомо́рфнозерни́стый пана-
лотріомо́рфнозерни́стий; п-тая структу́ра 
паналотріомо́рфнозерни́ста структу́ра 

панафрика́нский панафрика́нський;  
п-кая фа́за скла́дчатости панафри-
ка́нська фа́за складча́стості 

панбиосфе́ра панбіосфе́ра, -ри 
пангеосинклина́ль пангеосинкліна́ль,  

-лі, т. -ллю 
панголи́н панголі́н, -ну 
панда́жметр панда́жметр, -ра 
пандаи́т пандаї́т, -ту 
пандерми́т пандермі́т, -ту 
пане́ль пане́ль, -лі, т. -ллю 
пане́льный пане́льний 
панидиобла́стовый панідіобла́стовий;  

п-вая структу́ра панідіобла́стова структу́ра 
панидиомо́рфный панідіомо́рфний; п-ная 

поро́да панідіомо́рфна поро́да; п-ная 
структу́ра панідіомо́рфна структу́ра 

панидиоморфнозерни́стый панідіоморф-
нозерни́стий; п-тая структу́ра панідіо-
морфнозерни́ста структу́ра 

пани́кский пані́кський; п-кая сви́та 
пані́кська сві́та 

панксеноморфнозерни́стый панксено-
морфнозерни́стий; п-тая структу́ра 
панксеноморфнозерни́ста структу́ра 

панксеномо́рфный панксеномо́рфний; 
п-ная структу́ра панксеномо́рфна струк-
ту́ра 

панно́нский панно́нський; п. я́рус пан-
но́нський я́рус 

панплатфо́рма панплатфо́рма, -ми 
пансихи́зм пансихі́зм, -му 
пантеллери́т пантелери́т, -ту 
панто́граф панто́граф, -фа 
пантографи́рование пантографува́ння 
пантографи́ровать[ся] пантографу-

ва́ти[ся], -фу́ю, -фу́єш, -фу́є[ться] 
пантодо́нт пантодо́нт, -та 
па́нцирные сущ., мн. па́нцерні, -них, 

па́нцирні, -них 
па́нцирный па́нцерний, па́нцирний; 

п. моллю́ск па́нцерний (па́нцирний) молю́ск 
па́нцирь па́нцер, -ра, па́нцир, -ра; 

ве́рхний п. черепа́хи ве́рхній па́нцер 
(па́нцир) черепа́хи; головогру́дый п. голо-
вогру́дий па́нцер (па́нцир); диато́мовый п. 
діато́мовий па́нцер (па́нцир); ко́жный п. 
шкі́рний па́нцер (па́нцир); ко́стный п. 
кісткови́й па́нцер (па́нцир); ни́жний п. 
черепа́хи ни́жній па́нцер (па́нцир) чере-
па́хи; п. во́доросли па́нцер (па́нцир) 
во́дорості; п. коловра́ток па́нцер (па́нцир) 
коловра́ток; п. пусты́ни па́нцер (па́нцир) 
пусте́лі; п. ра́ковины па́нцер (па́нцир) 
черепа́шки (му́шлі, ско́йки); п. ри́фа 
па́нцер (па́нцир) ри́фу; п. шарья́жа 
па́нцер (па́нцир) шар'я́жу; хити́новый 
(хити́нный) п. хіти́новий (хіти́нний) 
па́нцер (па́нцир) 

панче́тский панче́тський; п-кая се́рия 
панче́тська се́рія 

паолови́т паолові́т, -ту 
папагни́йский папагні́йський; п. отде́л 

папагні́йський ві́дділ 
папагои́т папагої́т, -ту 
папиле́зный папіле́зний; п-ная скульп-

ту́ра папіле́зна скульпту́ра 
папиршпа́т папіршпа́т, -ту 
па́поротник па́пороть, -ті, т. -ттю; во-

дяно́й п. водяна́ па́пороть; гребе́нчатый п. 
гребі́нчаста (гребі́нчата) па́пороть; древооб-
ра́зный (древови́дный) п. деревоподі́бна 
па́пороть; зубчатоли́стный п. зубчасто-
ли́ста па́пороть; и́стинный п. спра́вжня 
па́пороть; клинови́дный п. клиноподі́бна 
па́пороть; круглоли́стный п. круглоли́ста 
па́пороть; маратти́евый п. мараті́єва 
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па́пороть; настоя́щий п. спра́вжня 
па́пороть; семенно́й п. насі́нна (насіннє́ва) 
па́пороть; эвспорангиа́тный п. евспоран-
гіа́тна па́пороть; языкови́дный (языко-
обра́зный) п. язикоподі́бна па́пороть 

папоротникови́дный папоротеподі́бний 
па́поротниковые сущ., мн. па́пороте́ві,  

-вих, па́пороті, -тей 
папоротникообра́зные сущ., мн. папо-

ротеподі́бні, -них 
па́пула па́пула, -ли 
пар пар, -ру, па́ра, -ри, мн. пари́, -рі́в; 

вулкани́ческий п. вулкані́чний пар 
па́ра па́ра, -ри; втора́я п. сяжко́в дру́га 

па́ра сяжкі́в; пе́рвая п. сяжко́в пе́рша 
па́ра сяжкі́в; реакцио́нная п. реакці́йна 
па́ра; трёхря́дная п. триря́дна па́ра 

параавтохто́н, парааутохто́н параавто-
хто́н, -на 

параалюмина́т параалюміна́т, -ту 
параамфиболи́т параамфіболі́т, -ту 
параармолколи́т параармолколі́т, -ту 
парааурихальци́т парааурихальци́т, -ту 
парабаза́льный парабаза́льний; п-ные 

табли́чки парабаза́льні табли́чки 
парабаза́льт парабаза́льт, -ту 
парабиосфе́ра парабіосфе́ра, -ри 
парабитумино́зный парабітуміно́зний; 

п. у́голь парабітуміно́зне ву́гі́лля 
парабласте́з парабласте́з, -зу 
параболи́ческий параболі́чний; п-кая 

дю́на параболі́чна дю́на; п-кие бугорки́ 
параболі́чні го́рбики 

параболя́рный параболя́рний; п-ное 
по́ле параболя́рне по́ле 

парабутлери́т парабутлери́т, -ту 
паравулкани́ческий паравулкані́чний; 

п-кое явле́ние паравулкані́чне я́вище 
парагалуази́т парагалуази́т, -ту 
парагастра́льный парагастра́льний; 

п-ная по́лость парагастра́льна порожни́на 
парагеарксути́т парагеарксути́т, -ту 
параге́н параге́н, -на 
парагенера́ция парагенера́ція, -ції 
парагене́зис парагене́зис, -су; запре-

щённый п. заборо́нений парагене́зис; 
отрица́тельный п. негати́вний параге-
не́зис; п. минера́лов парагене́зис міне-
ра́лів; п. поро́д парагене́зис порі́д; 
п. ру́дных форма́ций парагене́зис ру́дних 
форма́цій; п. элеме́нтов парагене́зис  
елеме́нтів 

парагенети́ческий парагенети́чний;  
п-кая диагра́мма парагенети́чна діагра́ма; 
п-кие взаимоотноше́ния парагенети́чні 
взаємозв'язки́ (взаємовідно́шення); п. ряд 
парагенети́чний ряд; п-кое отноше́ние 
парагенети́чне відно́шення 

параге́нный параге́нний; п. минера́л 
параге́нний мінера́л 

парагеноли́т парагенолі́т, -ту 
парагеноти́п парагеноти́п, -пу 
парагеосинклина́ль парагеосинкліна́ль 
параглабеля́рный параглабеля́рний;  

п-ные ло́пасти параглабеля́рні ло́паті 
парагне́йс парагне́йс, -су; пели́товый п. 

пелі́товий парагне́йс 
парагони́т парагоні́т, -ту 
парагонитиза́ция парагонітиза́ція, -ції 
парагопеи́т парагопеїт́, -ту 
параграни́т параграні́т, -ту 
парадами́н парадамі́н, -ну 
парадами́т парадамі́т, -ту 
парадесми́н парадесмі́н, -ну 
паради́гма паради́гма, -ми; ква́нтовая п. 

ква́нтова паради́гма; п. равнове́сия пара-
ди́гма рівнова́ги; плитотектони́ческая п. 
плитотектоні́чна паради́гма; эволю-
цио́нная п. еволюці́йна паради́гма; экосис-
те́мная п. екосисте́мна паради́гма 

парадигмати́ческий парадигмати́чний; 
п. ме́тод парадигмати́чний ме́тод 

парадиори́т парадіори́т, -ту 
парадокрази́т парадокрази́т, -ту 
парадо́кс парадо́кс, -су; аркти́ческий п. 

аркти́чний парадо́кс 
парадокси́т парадокси́т, -ту 
паражи́нский паражи́нський; п-кая 

сви́та паражи́нська сві́та 
паразити́ческий паразити́чний; п-кая 

скла́дка паразити́чна скла́дка; п. вулка́н 
паразити́чний вулка́н; п. ко́нус парази-
ти́чний ко́нус; п. кра́тер паразити́чний 
кра́тер 

параильмени́т параільмені́т, -ту 
параканкрини́т параканкрині́т, -ту 
паракварци́т паракварци́т, -ту 
паракла́з паракла́з, -зу 
паракокимби́т паракокімбі́т, -ту 
параконверге́нтный параконверге́нтний; 

п. параллели́зм параконверге́нтний парале-
лі́зм 

паракристалли́ческий паракристалі́чний 
параксиа́льный параксіа́льний 
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паракхини́т паракхіні́т, -ту 
паралауриони́т паралауріоні́т, -ту 
паралектоти́п паралектоти́п, -пу 
паралиагеосинклина́ль параліагеосин-

кліна́ль, -лі, т. -ллю 
паралитогене́з паралітогене́з, -зу 
парали́ческий паралі́чний; п-кие отло-

же́ния паралі́чні ві́дклади; п. бассе́йн 
паралі́чний басе́йн; п. тип у́гле́й пара-
лі́чний тип ву́гі́лля; п. у́голь паралі́чне 
ву́гі́лля 

паралла́кс парала́кс, -су; веково́й п. ві-
кови́й парала́кс; годи́чный п. річни́й па-
рала́кс; сезо́нный п. сезо́нний парала́кс 

параллелепи́пед паралелепі́пед, -да 
параллелепипеда́льный паралелепіпе-

да́льний; п-ная отде́льность паралелепі-
педа́льна окре́мість 

параллелиза́ция паралеліза́ція, -ції 
параллели́зм паралелі́зм, -му; геогра-

фи́ческий п. географі́чний паралелі́зм; 
изохро́нный п. ізохро́нний паралелі́зм; 
лине́йный п. ліні́йний паралелі́зм; мор-
функциона́льный п. морфункціона́льний 
паралелі́зм; параконверге́нтный п. пара-
конверге́нтний паралелі́зм; плоскостно́й п. 
площи́нний паралелі́зм 

параллелогра́мм паралелогра́м, -ма 
паралле́ль парале́ль, -лі, т. -ллю; п. ка-

са́ния парале́ль до́тику; станда́ртная п. 
станда́ртна парале́ль 

паралле́льно-волокни́стый парале́льно-
волокни́стий, парале́льно-волокнува́тий;  
п.-в.-тая структу́ра парале́льно-волокни́ста 
(парале́льно-волокнува́та) структу́ра;  
п.-в.-тый агрега́т парале́льно-волокни́стий 
(парале́льно-волокнува́тий) агрега́т 

паралле́льно-пло́ский парале́льно-
пло́ский 

паралле́льно-поло́счатый парале́льно-
смуга́стий; п.-п-тая структу́ра пара-
ле́льно-смуга́ста структу́ра 

паралле́льно-после́довательный пара-
ле́льно-послідо́вний 

паралле́льно-слои́стый парале́льно-
шарува́тий; п.-с-тое залега́ние пара-
ле́льно-шарува́те заляга́ння 

паралле́льно-стебе́льчатый парале́льно-
стебе́льчастий, парале́льно-стебли́стий 

паралле́льно-сто́лбчатый парале́льно-
стовпча́стий, парале́льно-стовпча́тий;  
п.-с. агрега́т парале́льно-стовпча́стий 
(парале́льно-стовпча́тий) агрега́т 

паралле́льностру́йный паралельностру-
ми́нний; п-ное тече́ние парале́льно-
струми́нна течія́ 

паралле́льно-такси́товый парале́льно-
такси́товий; п.-т-вая тексту́ра пара-
ле́льно-такси́това тексту́ра 

паралле́льно-шестова́тый парале́льно-
жердинува́тий 

паралле́льный парале́льний; адек-
ва́тная п-ная инду́кция адеква́тна пара-
ле́льна інду́кція; несогла́сная п-ная текс-
ту́ра незгі́дна парале́льна тексту́ра; п-ная 
ориентиро́вка парале́льне орієнтува́ння; 
п-ная скла́дка парале́льна скла́дка; п-ная 
скла́дчатость парале́льна складча́стість; 
п-ная слои́стость (слоева́тость) пара-
ле́льна шарува́тість; п-ная тексту́ра пара-
ле́льна тексту́ра; п-ная тре́щина пара-
ле́льна трі́щина; п-ная эволю́ция пара-
ле́льна еволю́ція; п-ное жилкова́ние па-
рале́льне жилкува́ння; п-ное залега́ние 
парале́льне заляга́ння; п-ное напластова́ние 
парале́льне напластува́ння (нашарува́ння);  
п-ное наслое́ние парале́льне нашарува́ння; 
п-ное разви́тие парале́льний ро́звиток;  
п-ное смеще́ние парале́льне змі́щення;  
п-ное соо́бщество парале́льне угрупо́вання 
(парале́льна спільно́та); п-ное сраста́ние 
парале́льне зро́щення (зроста́ння); п-ные 
швы парале́льні шви; п. двойни́к пара-
ле́льний двійни́к; п. клива́ж парале́льний 
кліва́ж; п. конденса́тор парале́льний кон-
денса́тор; п. надви́г парале́льний на́сув; 
п. проце́сс парале́льний проце́с; п. сброс 
парале́льний скид 

параллолитиза́ция паралолітиза́ція, -ції 
паралоги́т паралогі́т, -ту 
паралюмина́т паралюміна́т, -ту 
парамагмати́ческий парамагмати́чний 
парамагмати́зм парамагмати́зм, -му 
парамагнети́т парамагнети́т, -ту 
парамагни́тность парамагні́тність, -ності, 

т. -ністю 
парамагни́тный парамагні́тний; п-ная 

руда́ парамагні́тна руда́; п. криста́лл па-
рамагні́тний криста́л; п. минера́л парамаг-
ні́тний мінера́л; п. резона́нс парамаг-
ні́тний резона́нс 

парамедиа́льный парамедіа́льний; п-ные 
рёбра парамедіа́льні ре́бра 

парамелакони́т парамелаконі́т, -ту 
парамелафи́р парамелафі́р, -ру 
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параметаморфи́т параметаморфі́т, -ту 
пара́метр пара́метр, -ра; гео́лого-

промы́шленный п. гео́лого-промисло́вий 
пара́метр; гидрогеологи́ческий п. гідро-
геологі́чний пара́метр; домина́нтный п. 
доміна́нтний пара́метр; нейтро́нный п. 
нейтро́нний пара́метр; ограничи́тельный п. 
обме́жувальний пара́метр; п. коксу́емости 
пара́метр коксі́вності; п. магни́тного 
насыще́ния пара́метр магні́тного на-
си́чення; п. мигра́ции пара́метр мігра́ції; 
п. насыще́ния пара́метр наси́чення; 
п. нефтегазоно́сности пара́метр нафтога-
зоно́сності; п. объёмного подсчёта за-
па́сов пара́метр об'є́много підраху́нку 
запа́сів; п. поляриза́ции пара́метр поляри-
за́ції; п. по́ристости пара́метр по́ристості; 
п. раство́ра пара́метр ро́зчину; п. решёт-
ки пара́метр ґра́тки; п-ры состоя́ния сис-
те́мы пара́метри ста́ну систе́ми; п-ры 
структу́ры пара́метри структу́ри; п-ры 
трещинова́тости пара́метри тріщину-
ва́тості; петрохими́ческий п. петрохі-
мі́чний пара́метр; пластометри́ческий п. 
пластометри́чний пара́метр; подсчётный п. 
підрахунко́вий пара́метр; термодина-
ми́ческий п. термодинамі́чний пара́метр; 
топи́ческий п. топі́чний пара́метр 

параметри́ческий параметри́чний; п-кая 
сква́жина параметри́чна свердлови́на; п-кое 
наблюде́ние параметри́чне спостере́ження 

параминера́л парамінера́л, -лу 
парамонтрозеи́т парамонтрозеї́т, -ту 
параморфи́зм параморфі́зм, -му 
парамо́рфия парамо́рфія, -фії 
парамо́рфный парамо́рфний; п. ряд па-

рамо́рфний ряд 
параморфо́за параморфо́за, -зи; магма-

ти́ческая п. магмати́чна параморфо́за 
паранкери́т паранкери́т, -ту 
парано́та парано́та, -ти 
паранти́н паранти́н, -ну 
парантру́м парантру́м, -му 
параотени́т параотені́т, -ту 
параплатфо́рма параплатфо́рма, -ми 
параплика́тный парапліка́тний; п-ная 

пере́дняя комиссу́ра парапліка́тна пе-
ре́дня комісу́ра 

парапневматоге́нный парапневмато-
ге́нний; п. минера́л парапневматоге́нний 
мінера́л 

парапо́дия парапо́дія, -дії 

па́ра-поро́да па́ра-поро́да, -ди 
парапси́дный парапси́дний; п. че́реп 

парапси́дний че́реп 
парапси́ды мн. парапси́ди, -дів 
парараммельсберги́т парарамельсбер-

гі́т, -ту 
парасепиоли́т парасепіолі́т, -ту 
парасерпенти́н парасерпенти́н, -ну 
парасигмоида́льный парасигмої-

да́льний 
парасимплекси́т парасимплекси́т, -ту 
парасла́нец парасла́нець, -нцю, т. -нцем 
парастере́зис парастере́зис, -су 
парастери́ческий парастери́чний; п-кие 

ассоциа́ции парастери́чні асоціа́ції 
парасти́ха парасти́ха, -хи, д. и п. -ти́сі, 

р. мн. -ти́х 
парастиломи́ты мн. парастиломі́ти, -тів 
парастратиграфи́ческий парастрати-

графі́чний; п-кая гру́ппа парастратигра-
фі́чна гру́па 

парастратоти́п парастратоти́п, -пу 
парасфено́ид парасфено́їд, -да 
паратакоми́т паратакомі́т, -ту 
паратаксо́н паратаксо́н, -ну 
паратекто́ника паратекто́ніка, -ки, д. и п. 

-ніці 
паратектони́ческий паратектоні́чний 
парателлури́т парателури́т, -ту 
паратенори́т паратенори́т, -ту 
парате́тис парате́тис, -су; Восто́чный п. 

Схі́дний парате́тис 
парати́п парати́п, -пу 
паратюринги́т паратюрингі́т, -ту 
параурани́т параурані́т, -ту 
парафилети́ческий парафілети́чний; 

п. таксо́н парафілети́чний таксо́н 
парафили́я парафілі́я, -лі́ї 
парафи́н парафі́н, -ну; натура́льный п. 

натура́льний парафі́н 
парафини́рование парафінува́ння; п. об-

разцо́в поро́д парафінува́ння зразкі́в порі́д 
парафи́нисто-асфа́льтовый парафі́нисто-

асфа́льтовий; п.-а-вая нефть парафі́нисто-
асфа́льтова на́фта 

парафи́нистый парафі́нистий; п-тая 
нефть парафі́ниста на́фта 

парафини́ты мн. парафіні́ти, -тів 
парафи́новый парафі́новий; п-вая 

грязь парафі́нова грязь; п-вая про́бка 
парафі́нова про́бка; п. ил парафі́новий мул 
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(наму́л); п. углеводоро́д парафі́новий вуг-
лево́день 

парафо́ры мн. парафо́ри, -фо́р 
парафронта́льный парафронта́льний;  

п-ная полоса́ парафронта́льна сму́га 
парахалькази́н парахалькази́н, -ну 
парахилгарди́т парахілгарди́т, -ту 
парахризоти́л парахризоти́л, -лу 
парацельзиа́н парацельзіа́н, -ну 
парашахнери́т парашахнери́т, -ту 
параэкологи́т параекологі́т, -ту 
параэколо́гия параеколо́гія, -гії 
параэлеме́нты мн. параелеме́нти, -тів 
параэлю́вий параелю́вій, -вію 
парбеги́т парбегі́т, -ту 
парвели́т парвелі́т, -ту 
парвинкуля́рный парвінкуля́рний 
паргаси́т паргаси́т, -ту 
паредри́т паредри́т, -ту 
паренхи́мный паренхі́мний; п-ная кле́тка 

паренхі́мна кліти́на; п-ная спи́кула парен-
хі́мна спі́кула 

паренхи́т паренхі́т, -ту 
париалли́т паріалі́т, -ту 
париани́т паріані́т, -ту 
пари́жский пари́зький; п-кая синь па-

ри́зька синь 
паризи́т паризи́т, -ту; ба́риевый п. 

ба́рієвий паризи́т 
парисида́льный парисида́льний 
париста́льный париста́льний 
пари́хны мн. пари́хни, -нів 
парка́нский парка́нський; п-кая тер-

ра́са парка́нська тера́са 
паркери́т паркери́т, -ту 
паркетови́дный паркетоподі́бний; п-ная 

структу́ра паркетоподі́бна структу́ра 
парнали́т парналі́т, -ту 
парнои́т парної́т, -ту 
парноперистосло́жный парноперисто-

складни́й; п. лист парноперистоскладни́й 
лист 

па́рный па́рний; п-ная коне́чность 
па́рна кінці́вка; п-ная по́ра па́рна по́ра;  
п-ная терра́са па́рна тера́са; п. плавни́к 
па́рний плаве́ць (плавни́к); п. спектро́-
метр па́рний спектро́метр 

парови́чно-жи́рный парови́чно-жи́рний, 
парови́чно-масни́й; п.-ж. у́голь паро-
ви́чно-жи́рне (парови́чно-масне́) ву́гі́лля 

парови́чно-спека́ющийся парови́чно-
спікли́вий, парови́чно-спікни́й; п.-с. у́голь 

парови́чно-спікли́ве (парови́чно-спікне́) 
ву́гі́лля 

парови́чный парови́чний; п. у́голь па-
рови́чне ву́гі́лля 

парово́й парови́й; безмаховико́вый 
двухцили́ндровый п. насо́с безмахови-
ко́вий двоцилі́ндровий парови́й насо́с 

парогидроте́рмы мн. парогідроте́рми,  
-те́рм 

парокси́зм парокси́зм, -му 
пароксизма́льный пароксизма́льний;  

п-ная фа́за пароксизма́льна фа́за; п-ное 
изверже́ние пароксизма́льне ви́верження 

паро́мовский паро́мівський; п-кая зо́на 
паро́мівська зо́на 

парообра́зный пароподі́бний; п-ное сос-
тоя́ние пароподі́бний стан 

парообразова́ние пароутво́рення, (неоконч. 
д. – ещё) пароутво́рювання, паротво́рення 

пароотдаю́щий паровіддава́льний; 
п. исто́чник паровіддава́льне джерело́ 

парортокла́з парортокла́з, -зу 
паро́сский паро́ський; п-кая гли́на па-

ро́ська гли́на 
паростру́йный пароструми́нний 
пароте́зис пароте́зис, -су 
пароте́рма пароте́рма, -ми 
парофи́т парофі́т, -ту 
парсе́к парсе́к, -ка 
парсеттенси́т парсетенси́т, -ту 
парсонси́т парсонси́т, -ту 
партеи́т партеї́т, -ту 
партеногенети́ческий партеногенети́чний; 

п-кая спо́ра партеногенети́чна спо́ра 
партеногони́дий партеногоні́дій, -дію 
па́ртия па́ртія, -тії; бурова́я п. бурова́ 

па́ртія; картиро́вочная п. картува́льна 
па́ртія; полева́я геологи́ческая п. польова́ 
геологі́чна па́ртія; съёмочная п. зніма́льна 
па́ртія 

партриджеи́т партриджеї́т, -ту 
па́русник вітри́льник, -ка 
пару́тинский пару́тинський; п-кая тер-

ра́са пару́тинська тера́са 
парце́лла парце́ла, -ли 
парцелани́т парцелані́т, -ту 
парциа́льный парціа́льний; п-ная ма́гма 

парціа́льна ма́гма; п-ное давле́ние парціа́ль-
ний тиск 

парчини́т парчині́т, -ту 
пасги́лльский пасгі́льський; п. век 

пасгі́льський вік 



пас пег 

516 

пасе́кский пасе́цький; п-кая сви́та па-
се́цька сві́та 

пасечня́нский пасечня́нський; п-кая 
сви́та пасечня́нська сві́та 

пасифики́т пасифікі́т, -ту 
пасифици́т пасифіци́т, -ту 
паскои́т паскої́т, -ту 
па́спорт па́спорт, -та; п. коло́дца 

па́спорт коло́дязя 
паспортиза́ция паспортиза́ція, -ції; 

п. коло́дца паспортиза́ція коло́дязя 
пассивнопла́вающий пасивнопливу́чий, 

пасивнопливни́й 
пасси́вный паси́вний; п-ная дегаза́ция 

паси́вна дегаза́ція; п-ные запа́сы паси́вні 
запа́си; п. газ паси́вний газ; п. ко́нус па-
си́вний ко́нус; п. спре́динг паси́вний 
спре́динг 

пастообра́зный пастоподі́бний; п. пото́к 
пастоподі́бний поті́к 

пата́чий пата́чій, -чію 
пателлифо́рмный пателіфо́рмний 
пателло́идный патело́їдний; п. коралли́т 

патело́їдний коралі́т 
пателлообра́зный пателоподі́бний; п-ная 

ра́ковина пателоподі́бна черепа́шка 
(му́шля, ско́йка) 

патернои́т патерної́т, -ту 
па́ти́на па́ти́на, -ни 
патрини́т патрині́т, -ту 
патрициа́нский патриціа́нський; п. центр 

оледене́ния патриціа́нський центр зледе-
ні́ння (заледені́ння) 

патро́н патро́н, -на; зажига́тельный п. 
запа́лювальний патро́н 

патрони́т патроні́т, -ту 
патерсони́т патерсоні́т, -ту 
па́уза па́уза, -зи; тектони́ческая п. тек-

тоні́чна па́уза 
паулинги́т паулінгі́т, -ту 
паули́т паулі́т, -ту 
паулопосту́мный паулопосту́мний; 

п. гибриди́зм паулопосту́мний гібриди́зм 
па́ундский па́ундський; п. я́рус 

па́ундський я́рус 
пауцилитиони́т пауцилітіоні́т, -ту 
пауциспира́льный пауциспіра́льний;  

п-ная ра́ковина пауциспіра́льна чере-
па́шка (му́шля, ско́йка) 

пахико́н пахіко́н, -ну 
пахиодо́нтный пахіодо́нтний; п. замо́к 

пахіодо́нтний замо́к 

пахиоли́т пахіолі́т, -ту 
пахиосто́зис пахіосто́зис, -су 
пахифили́я пахіфілі́я, -лі́ї 
па́хотный о́рний; п-ная земля́ о́рна земля́ 
пахоэко́е пахоеко́є (нескл.); п. ла́ва па-

хоеко́є ла́ва 
пацифи́ческий пацифі́чний; п-кая про-

ви́нция пацифі́чна прові́нція 
паче́лмский паче́лмський; п-кая сви́та 

паче́лмська сві́та 
па́чка па́чка, -ки, д. и п. -чці, мн. -чки́,  

-чо́к; ве́рхняя п. пласта́ ве́рхня па́чка 
пласта́ (ша́ру); гли́нистая красноцве́тная п. 
гли́ниста (гли́няста) червоноба́рвна (чер-
воноко́лірна) па́чка; карага́нская п. кара-
га́нська па́чка; красносе́льская п. красно-
сі́льська па́чка; лито́лого-стратигра-
фи́ческая п. літо́лого-стратиграфі́чна па́чка; 
надбря́нцевская п. надбря́нцевська па́чка; 
ни́жняя п. пласта́ ни́жня па́чка пласта́ 
(ша́ру); п. слоёв па́чка шарі́в; п. сло́йков 
па́чка шаро́чків; п. слюды́ па́чка слюди́; 
п. у́гля́ па́чка ву́гі́лля; пу́дловская п. 
пу́длівська па́чка; святого́рская п. свято-
го́рська па́чка; то́рская п. то́рська па́чка; 
фациа́льная п. фаціа́льна па́чка; 
я́йвенская п. я́йвенська па́чка 

паши́йский паши́йський; п-кие слои́ 
паши́йські шари́  

пегани́т пегані́т, -ту 
пегатоки́т пегатокі́т, -ту 
пегматиза́ция пегматиза́ція, -ції 
пегмати́т пегмати́т, -ту; голлаи́товый п. 

голаї́товий пегмати́т; десилици́рованный п. 
десиліко́ваний пегмати́т; керами́ческий п. 
керамі́чний пегмати́т; пи́сьменный п. 
письмо́вий пегмати́т; сиени́товый п.  
сієні́товий пегмати́т; слюдоно́сный п. 
слюдоно́сний пегмати́т 

пегмати́товый пегмати́товий; п-вая 
жи́ла пегмати́това жи́ла; п-вая структу́ра 
пегмати́това структу́ра; п-вое прорас-
та́ние пегмати́тове пророста́ння; п. гра-
ни́т пегмати́товий грані́т 

пегматито́идный пегматито́їдний; 
п. фойяи́т пегматито́їдний фойяїт́ 

пегматоге́нный пегматоге́нний; п. про-
це́сс пегматоге́нний проце́с 

пегмато́ид пегмато́їд, -ду 
пегмато́идный пегмато́їдний; п-ная 

структу́ра пегмато́їдна структу́ра; п-ное 
выделе́ние пегмато́їдне ви́ділення 
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пегматофи́р пегматофі́р, -ру 
пегматофи́ровый пегматофі́ровий 
пегматофи́товый пегматофі́товий; п-вая 

структу́ра пегматофі́това структу́ра 
пегнитоге́нный пегнітоге́нний; п-ные 

оса́дки пегнітоге́нні оса́дки 
педа́льный педа́льний; п. диск пе-

да́льний диск; п. у́зел педа́льний ву́зол 
педиа́льный педіа́льний 
педиме́нт педиме́нт, -та 
педиократи́ческий педіократи́чний; 

п. пери́од педіократи́чний пері́од 
педиплана́ция педиплана́ція, -ції 
педипле́н педипле́н, -ну 
педиплениза́ция педипленіза́ція, -ції 
педицеллю́с педицелю́с, -са 
педогене́з педогене́з, -зу 
педоко́мплекс педоко́мплекс, -су 
педоло́гия педоло́гія, -гії 
педоморфо́з педоморфо́з, -зу 
педо́н педо́н, -ну 
педоседиме́нты мн. педоседиме́нти, -тів 
педосфе́ра педосфе́ра, -ри 
педрози́т педрози́т, -ту 
пезани́т пезані́т, -ту 
пейнберги́т пейнбергі́т, -ту 
пейни́т пейні́т, -ту 
пейро́глиф пейро́гліф, -фа 
пек пек, -ку; древе́сный п. деревни́й пек; 

каменноу́гольный п. кам'янову́гі́льний пек; 
связу́ющий п. зв'я́зувальний пек 

пе́карский пе́карський; п-кая сви́та 
пе́карська сві́та 

пекгами́т пекгаміт́, -ту 
пеки́нский пекі́нський; п. челове́к пе-

кі́нська люди́на 
пе́ковый пе́ковий 
пекои́т пекої́т, -ту 
пекораи́т пекораї́т, -ту 
пекситропи́я пекситропі́я, -пі́ї 
пекти́новый пекти́новий; п-вое вещество́ 

пекти́нова речовина́ 
пектино́иды мн. пектино́їди, -дів 
пектиноро́мб пектиноро́мб, -ба 
пектоли́т пектолі́т, -ту; марганцо́вистый п. 

марганце́вистий (манга́новистий) пектолі́т 
пелаге́ль пелаге́ль, -лю, т. -лем 
пелагиа́ль пелагіа́ль, -лі, т. -ллю 
пелаги́т пелагі́т, -ту 
пелаги́ческий пелагі́чний; п-кая гли́на 

пелагі́чна гли́на; п-кая зо́на пелагі́чна 
зо́на; п-кая о́бласть пелагі́чна о́бласть;  

п-кая фа́ция пелагі́чна фа́ція; п-кая 
фо́рма пелагі́чна фо́рма; п-кие орга-
ни́змы пелагі́чні органі́зми; п-кие оса́дки 
пелагі́чні оса́дки; п-кие отложе́ния пела-
гі́чні ві́дклади; п-кое живо́тное пелагі́чна 
твари́на 

пелагози́т пелагози́т, -ту 
пеларго́новый пеларго́новий; п-вая ки-

слота́ пеларго́нова кислота́ 
пелато́иды мн. пелато́їди, -дів 
пеле́йский пеле́йський; п. тип извер-

же́ния пеле́йський тип ви́верження; п-кое 
изверже́ние пеле́йське ви́верження 

пелели́т пелелі́т, -ту 
пе́ленг пе́ленг, -га; ко́мпасный п. 

ко́мпасний пе́ленг 
пелеципо́да пелеципо́да, -ди 
пелиготи́т пеліготи́т, -ту 
пеликани́т пелікані́т, -ту 
пеликоза́вр пелікоза́вр, -ра 
пелио́м пеліо́м, -ма 
пели́т пелі́т, -ту; гли́нисто-ква́рцевый п. 

гли́нисто-ква́рцовий (гли́нясто-ква́рцовий) 
пелі́т; гли́нистый п. гли́нистий (гли́нястий) 
пелі́т; диато́мовый п. діато́мовий пелі́т; 
известко́вый п. вапня́ний пелі́т; инфу-
зо́рный п. інфузо́рний пелі́т; ква́рцевый п. 
ква́рцовий пелі́т 

пелитиза́ция пелітиза́ція, -ції 
пелитоалеври́т пелітоалеври́т, -ту 
пели́товый пелі́товий; п-вая по́чва пе-

лі́товий ґрунт; п-вая структу́ра пелі́това 
структу́ра; п-вая фра́кция пелі́това фра́кція; 
п-вые отложе́ния пелі́тові ві́дклади; 
п. гнейс пелі́товий гнейс; п. парагне́йс пе-
лі́товий парагне́йс; п. сла́нец пелі́товий 
сла́нець; п. туф пелі́товий туф 

пелито́ид пеліто́їд, -ду 
пелитоли́т пелітолі́т, -ту 
пелитомо́рфный пелітомо́рфний; п-ная 

структу́ра пелітомо́рфна структу́ра; 
п. известня́к пелітомо́рфний вапня́к 

пелмикри́т пелмікри́т, -ту 
пело́иды мн. пело́їди, -дів 
пелоли́т пелолі́т, -ту 
пеломо́рфний пеломо́рфний 
пелосидери́т пелосидери́т, -ту 
пелофа́г пелофа́г, -гу 
пелчи́нский пелчи́нський; п-кая сви́та 

пелчи́нська сві́та 
пельматозо́й пельматозо́й, -зо́ю 
пе́льта пе́льта, -ти 
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пе́мза пе́мза, -зи; даци́товая п. даци́това 
пе́мза; липари́товая п. ліпари́това пе́мза; 
обсидиа́новая п. обсидіа́нова пе́мза; пер-
ли́товая п. перлі́това (перлі́тна) пе́мза; 
риоли́товая п. ріолі́това пе́мза; 
сва́ренная п. зва́рена пе́мза 

пемзобето́н пемзобето́н, -ну 
пемзови́дный пемзоподі́бний; п-ная те-

ксту́ра пемзоподі́бна тексту́ра; п-ные 
лапи́лли пемзоподі́бні лапі́лі 

пе́мзовый пе́мзовий; п. ко́нус пе́мзовий 
ко́нус; п. туф пе́мзовий туф 

пе́на пі́на, -ни; во́лчья п. во́вча пі́на; 
ма́рганцевая п. ма́рганце́ва (манга́нова) пі́на 

пенвити́т пенвіти́т, -ту 
пендуля́рный пендуля́рний; п-ная вода́ 

пендуля́рна вода́ 
пенепле́н пенепле́н, -ну; бы́вший п. ко-

ли́шній пенепле́н; вскры́тый п. розкри́тий 
пенепле́н; дре́вний п. да́вній пенепле́н; 
ископа́емый п. викопни́й пенепле́н; по-
гребённый п. похо́ваний пенепле́н; 
по́днятый п. пі́дня́тий (підійня́тий) пене-
пле́н; припо́днятый п. пі́дня́тий (підій-
ня́тий) пенепле́н; расчленённый п. роз-
члено́ваний пенепле́н; рели́ктовый п. 
релі́ктовий (за́лишко́вий) пенепле́н; усе-
чённый п. зрі́заний пенепле́н 

пенеплениза́ция пенепленіза́ція, -ції 
пенесейсми́ческий пенесейсмі́чний;  

п-кая ме́стность пенесейсмі́чна міс-
це́вість; п. райо́н пенесейсмі́чний райо́н 

пенесейсми́чный пенесейсмі́чний; п-ная 
о́бласть пенесейсмі́чна о́бласть 

пенетрацио́нный пенетраці́йний; п. ка-
рота́ж пенетраці́йний карота́ж 

пенетро́метр пенетро́метр, -ра 
пе́нистый пі́нявий, пі́ни́стий, пі́нястий; 

п-тая гру́ппа пі́нява (пі́ни́ста) гру́па;  
п-тая земля́ пі́ни́ста земля́; п-тая поро́да 
пі́нява (пі́ни́ста) поро́да; п-тая тексту́ра 
пі́нява (пі́ни́ста, пі́няста) тексту́ра; 
п. известня́к пі́ни́стий вапня́к; п. ка́мень 
пі́нявий (пі́ни́стий) ка́мінь; п. кора́лл 
пі́нявий (пі́ни́стий) кора́л; п. опа́л 
пі́нистий опа́л; п. шпат пі́нявий (піни́стий, 
пі́нястий) шпат 

пе́нка пі́нка, -ки, д. и п. -нці, р. мн. -нок; 
ме́дная п. мі́дна пі́нка 

пенкати́т пенкати́т, -ту 
пенквилкси́т пенквілкси́т, -ту 
пе́нковый пі́нковий 

пеннанти́т пенанти́т, -ту 
пеннатули́да пенатулі́да, -ди 
пенни́н пені́н, -ну 
пенни́новый пені́новий; п. зако́н пе-

ні́новий зако́н 
пенни́нский пені́нський; п. покро́в пе-

ні́нський покри́в 
пе́нный пі́нний; п. слой пі́нний шар; 

п. ка́мень пі́нний ка́мінь 
пенообра́зный піноподі́бний; п-ная 

ту́ча піноподі́бна хма́ра; п-ное о́блако 
піноподі́бна хма́ра 

пенообразова́ние піноутво́рення, піно-
утво́рювання, пінотво́рення 

пенообразова́тель піноутво́рювач, -ча, 
т. -чем 

пеноство́л піносто́вбур, -ра 
пенрозе́ит пенрозе́їт, -ту 
пенсильва́нский пенсильва́нський;  

п-кая систе́ма пенсильва́нська систе́ма; 
п. отде́л пенсильва́нський ві́дділ 

пентагидробари́т пентагідробари́т, -ту 
пентагидрокальци́т пентагідрокальци́т, 

-ту 
пентаго́н пентаго́н, -ну 
пентагона́льный пентагона́льний; п-ная 

пласти́нка пентагона́льна пласти́нка; 
п. додека́эдр пентагона́льний додека́едр 

пентагонгемиэдри́ческий пентагон-
геміедри́чний 

пентагондодэка́эдр пентагондодека́едр, 
-ра 

пентагондодэкаэдри́ческий пентагон-
додекаедри́чний 

пентагоникоситетра́эдр пентагонікоси-
тетра́едр, -ра 

пентагони́т пентагоні́т, -ту 
пентагонтриокта́эдр пентагонтриок-

та́едр, -ра 
пентагонтриоктаэдри́ческий пентагон-

триоктаедри́чний; п-кая симме́три́я пен-
тагонтриоктаедри́чна симетрі́я 

пентагонтритетра́эдр пентагонтритет-
ра́едр, -ра 

пентагонтритетраэдри́ческий пентаго-
нтритетраедри́чний; п-кая симме́три́я 
пентагонтритетраедри́чна симетрі́я 

пентакри́нус пентакри́нус, -са 
пентакри́нусовый пентакри́нусовий;  

п-вая ста́дия пентакри́нусова ста́дія 
пентаксо́ны мн. пентаксо́ни, -нів 
пентакти́ны мн. пентакти́ни, -нів 
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пентаме́рный пентамі́рний 
пентаме́ровый пентамі́ровий; п-вые 

слои́ пентамі́рові шари́  
пентаяэро́идный пентаяеро́їдний 
пента́н пента́н, -ну 
пента́новый пента́новий; п. термо́метр 

пента́новий термо́метр 
пентиле́н пентиле́н, -ну 
пентланди́т пентланди́т, -ту 
пентоза́ны мн. пентоза́ни, -нів 
пентоли́т пентолі́т, -ту 
пенультима́тный пенультима́тний; п-ное 

межледнико́вье пенультима́тне міжльодо-
викі́в'я 

пенфильди́т пенфільди́т, -ту 
пе́нящийся пінли́вий, шумли́вий; 

п. ка́мень пінли́вий ка́мінь 
пе́пел по́піл, -пелу; база́льтовый п. ба-

за́льтовий по́піл; витрокласти́ческий п. 
вітрокласти́чний по́піл; вулкани́ческий п. 
вулкані́чний по́піл; пири́товый п. пі-
ри́товий по́піл; пластово́й п. пластови́й 
(шарови́й) по́піл; ржа́вый п. іржа́вий 
по́піл; тра́пповый п. тра́повий по́піл; 
ювени́льный п. ювені́льний по́піл 

пе́пельно-се́рый попеля́сто-сі́рий, попе-
ли́сто-сі́рий 

пе́пельный 1. (относящийся к пеплу) 
по́пільний; п-ная гли́на по́пільна гли́на;  
п-ная структу́ра по́пільна структу́ра; 
п. дождь по́пільний дощ; п. ко́нус 
по́пільний ко́нус; 

2. (цвета пепла) попеля́стий, попели́стий 
пепери́н пепери́н, -ну 
пепери́но пепери́но (нескл.) 
пепери́т пепери́т, -ту 
пепи́та пепі́та, -ти 
пе́пловый по́пільний; п-вая по́чва 

по́пільний ґрунт; п-вая структу́ра по́пільна 
структу́ра; п-вая ту́ча по́пільна хма́ра;  
п-вые части́цы по́пільні ча́стки́ (части́нки); 
п. пото́к по́пільний поті́к; п. слой по́пільний 
шар; п. туф по́пільний туф 

пеплоли́т попелолі́т, -ту 
пеплообра́зный попелоподі́бний 
пеплопа́д попелопа́д, -ду 
пепти́д пепти́д, -ду 
пептиза́ция пептиза́ція, -ції; 

колло́идная п. коло́їдна пептиза́ція 
пептизи́рованный пептизо́ваний 
пептизи́ровать[ся] пептизува́ти[ся], -зу́ю, 

-зу́єш, -зу́є[ться] 

перациди́т перациди́т, -ту 
пербитумино́зный пербітуміно́зний; 

п. у́голь пербітуміно́зне ву́гі́лля 
перви́чно-гне́йсовый пе́рві́сно-гне́йсовий; 

п.-г-вая тексту́ра перви́нно-гне́йсова 
тексту́ра 

перви́чно-и́стинный перви́нно-спра́вжній; 
п.-и-ные ракообра́зные перви́нно-спра́вжні 
ракоподі́бні 

перви́чно-кристалли́ческий пе́рвісно-
кристалі́чний 

перви́чно-оса́дочный перви́нно-
осадо́вий; п. доломи́т перви́нно-осадо́вий 
доломі́т; п. метаморфи́т перви́нно-
осадо́вий метаморфі́т 

перви́чно-паракристалли́ческий пер-
ви́нно-паракристалі́чний; п.-п-кая инт-
ру́зия перви́нно-паракристалі́чна інтру́зія 

перви́чно-поло́счатый перви́нно-
смуга́стий; п-тая тексту́ра перви́нно-
смуга́ста тексту́ра 

перви́чно-прокристалли́ческий пер-
ви́нно-прокристалі́чний; п.-п-кая инт-
ру́зия перви́нно-прокристалі́чна інтру́зія 

первично-радиа́льный пе́рвісно-
радіа́льний 

перви́чность перви́нність, -ності, т.  
-ністю, пе́рві́сність, -ності, т. -ністю 

перви́чный перви́нний, (начальний) по-
чатко́вий, (первоначальный) пе́рві́сний;  
п-ная бре́кчия пе́рві́сна бре́кчія; п-ная 
вода́ перви́нна вода́; п-ная волна́ пер-
ви́нна хви́ля; п-ная геосинклина́ль пер-
ви́нна геосинкліна́ль; п-ная гли́на пер-
ви́нна гли́на; п-ная древеси́на перви́нна 
деревина́; п-ная зо́на месторожде́ния 
перви́нна зо́на родо́вища; п-ная игла́ пер-
ви́нна го́лка; п-ная зона́льность перви́нна 
зона́льність; п-ная ка́мера перви́нна 
ка́мера; п-ная конкре́ция перви́нна кон-
кре́ція; п-ная кристаллиза́ция перви́нна 
кристаліза́ція; п-ная ксиле́ма перви́нна 
ксиле́ма; п-ная ма́гма перви́нна ма́гма;  
п-ная нефть перви́нна на́фта; п-ная обра-
зова́тельная ткань перви́нна утво́рюваль-
на ткани́на; п-ная островна́я дуга́ пер-
ви́нна острівна́ дуга́; п-ная ось перви́нна 
вісь; п-ная отде́льность перви́нна ок-
ре́мість; п-ная перегоро́дка перви́нна 
перегоро́дка; п-ная пе́тля перви́нна петля́; 
п-ная пове́рхность перви́нна пове́рхня;  
п-ная поло́счатость перви́нна смуга́стість 
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(смужкува́тість); п-ная по́ристость пер-
ви́нна по́ристість; п-ная поро́да перви́нна 
поро́да; п-ная по́чва перви́нний ґрунт;  
п-ная проду́кция перви́нна проду́кція;  
п-ная пустота́ перви́нна порожни́на (пус-
тота́); п-ная равни́на перви́нна рівни́на; 
п-ная радиа́льная пласти́нка перви́нна 
радіа́льна пласти́нка; п-ная река́ перви́нна 
рі́чка (ріка́); п-ная руда́ перви́нна руда́;  
п-ная се́пта перви́нна се́пта; п-ная сис-
те́ма перви́нна систе́ма; п-ная сланце-
ва́тость перви́нна сланцюва́тість; п-ная 
структу́ра перви́нна структу́ра; п-ная 
тексту́ра перви́нна тексту́ра; п-ная 
тре́щина перви́нна трі́щина; п-ная фо́рма 
перви́нна фо́рма; п-ная фумаро́ла перви́н-
на фумаро́ла; п-ная щёлочность перви́нна 
лу́жність; п-ное включе́ние перви́нне 
вклю́чення; п-ное загрязне́ние перви́нне 
забру́днення; п-ное залега́ние перви́нне 
заляга́ння; п-ное захороне́ние пе́рві́сне 
похова́ння; п-ное зо́лото перви́нне зо́лото; 
п-ное измене́ние перви́нна змі́на; п-ное 
кристалли́ческое образова́ние пе́рві́сне 
кристалі́чне утво́рення; п-ное месторож-
де́ние пе́рві́сне родо́вище; п-ное наплас-
това́ние пе́рві́сне напластува́ння (нашару-
ва́ння); п-ное наслое́ние пе́рві́сне наша-
рува́ння; п-ные взры́вчатые вещества́ 
(ВВ) пе́рві́сні вибухо́ві речови́ни (ВР);  
п-ные членистосте́бельные пе́рві́сні чле-
нистостеблові́; п. бе́рег перви́нний бе́рег; 
п. би́тум перви́нний бі́тум; п. гнейс пер-
ви́нний гнейс; п. дождь перви́нний дощ; 
п. доломи́т перви́нний доломі́т; п. интру-
зи́в перви́нний інтрузи́в; п. исто́чник 
пе́рві́сне джерело́; п. каоли́н перви́нний 
каолі́н; п. клива́ж перви́нний кліва́ж; 
п. ко́рень перви́нний ко́рінь; п. лист пер-
ви́нний лист; п. луб перви́нний луб; 
п. минера́л перви́нний мінера́л; п. орео́л 
перви́нний орео́л; п. пири́т перви́нний 
піри́т; п. поли́п перви́нний полі́п; п. про-
це́сс перви́нний проце́с; п. рассо́л пер-
ви́нний розсі́л; п. свине́ц перви́нний сви-
не́ць; п. скеле́т перви́нний кістя́к; 
п. сла́нец перви́нний сла́нець; п. слой 
пе́рві́сний шар; п. тектони́т перви́нний 
тектоні́т; п. тип перви́нний тип; п. ток 
перви́нний струм; п. фас перви́нний фас; 
п. филэмбриогене́з перви́нний філембріо-
гене́з 

первобы́тный пе́рві́сний, доістори́чний; 
п-ная жизнь пе́рві́сне життя́; п-ная 
ста́дия материка́ пе́рві́сна ста́дія матери-
ка́; п-ные млекопита́ющие пе́рві́сні ссав-
ці́; п. бык пе́рві́сний бик; п. челове́к 
пе́рві́сна люди́на 

первозда́нный первозда́нний, пе́рві́сний; 
п-ная вода́ первозда́нна (пе́рві́сна) вода́;  
п-ная поро́да пе́рві́сна поро́да; п. гнейс 
первозда́нний (пе́рві́сний) гнейс; п. грани́т 
первозда́нний (пе́рві́сний) грані́т; п. извест-
ня́к первозда́нний (пе́рві́сний) вапня́к 

первома́йско-трахтеми́ровский перво-
ма́йсько-трахтеми́рівський; П.-Т. разло́м 
Первома́йсько-Трахтеми́рівський розло́м 

первонача́льный пе́рві́сний, почат-
ко́вий; п-ная ли́ния воды́ пе́рві́сна лі́нія 
води́; п-ная пустота́ пе́рві́сна порожни́на 
(пустота́); п-ная разве́дка початко́ва 
ро́звідка; п-ная река́ пе́рві́сна рі́чка (ріка́); 
п-ная структу́ра пе́рві́сна структу́ра;  
п-ная части́ца пе́рві́сна ча́стка (части́нка); 
п-ное вкрапле́ние пе́рві́сне вкра́плення; 
п-ное залега́ние пе́рві́сне заляга́ння;  
п-ное напластова́ние пе́рві́сне (почат-
ко́ве) напластува́ння (нашарува́ння); п-ное 
паде́ние перви́нне паді́ння; п. вкра́плен-
ник пе́рві́сний вкра́пленик; п. градие́нт 
пе́рві́сний (початко́вий) градіє́нт; п. мине-
ра́л пе́рві́сний мінера́л; п. поря́док почат-
ко́вий (пе́рві́сний) поря́док; п. пото́к поча-
тко́вий (пе́рві́сний) поті́к; п. усту́п сбро́са 
пе́рві́сний усту́п ски́ду 

первообогащённый першозбага́чений 
первоо́браз прототи́п, -пу 
первостепе́нный першоря́дний; п-ная 

составля́ющая першоря́дна складова́ 
пе́рвый пе́рший; п-вая жа́берная дуга́ 

пе́рша зя́брова дуга́; п-вая координа́тная 
ось пе́рша координа́тна вісь; п-вая па́ра 
сяжко́в пе́рша па́ра сяжкі́в; п-вая терра́са 
пе́рша тера́са; п-вое боково́е седло́ пе́рше 
бічне́ (бокове́) сідло́; п-вые макси́ллы 
пе́рші макси́ли; п. экземпля́р пе́рший 
екземпля́р 

пергиали́новый пергіалі́новий; п-вая 
структу́ра пергіалі́нова структу́ра 

переби́тый переби́тий; п-тая скла́дка 
переби́та скла́дка 

перебра́сывание перекида́ння; п. плас-
то́в перекида́ння пласті́в (шарі́в) 

перебу́р перебу́р, -ру 
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перева́л перева́л, -лу; диффлюэ́нтный п. 
дифлюе́нтний перева́л; леднико́вый п. 
льодовико́вий перева́л 

перева́льный перева́льний; п. гре́бень 
перева́льний гре́бінь 

перевёрнутый переве́рнений, пере-
ки́нутий, переве́рнутий; п-тая антикли-
на́ль переве́рнена (переки́нута, пере-
ве́рнута) антикліна́ль; п-тая крива́я пере-
ки́нена (переки́нута) крива́; п-тая син-
клина́ль переки́нута синкліна́ль; п-тая 
скла́дка переки́нута скла́дка; п-тая 
слои́стость (слоева́тость) переки́нута 
шарува́тість; п-тое крыло́ переве́рнуте 
крило́; п-тое седло́ переки́нуте сідло́; 
п. блок переве́рнений (переки́нутий, пере-
ве́рнутий) блок 

перево́зка переве́зення; встре́чная п. 
зустрі́чне переве́зення 

переводно́й перевідни́й; п-на́я шкала́ 
перевідна́ шкала́ 

перегами́ческий перегамі́чний; п-кие 
при́знаки перегамі́чні озна́ки 

переги́б переги́н, -ну, (место сгиба – 
ещё) згин, -ну; антиклина́льный п. анти-
кліна́льний переги́н; килеви́дный п. кіле-
поді́бний переги́н; коле́нчатый п. ко-
лі́нчастий (колі́нчатий) переги́н; на-
ру́жный п. зо́внішній переги́н (згин); 
п. му́льды переги́н му́льди; п. пласто́в 
переги́н пласті́в (шарі́в); п. свода́ переги́н 
склепі́ння; п. скла́дки переги́н скла́дки; 
п. скло́на переги́н схи́лу; п. ше́льфа пере-
ги́н ше́льфу; попере́чный п. попере́чний 
переги́н; синклина́льный п. синклі-
на́льний переги́н; фулькра́льный п. фуль-
кра́льний переги́н 

перегнети́ческий перегнети́чний; п. по́яс 
перегнети́чний по́яс 

перегно́йно-аккумуляти́вный пере-
гні́йно-акумуляти́вний; п.-а. горизо́нт 
перегні́йно-акумуляти́вний горизо́нт 

перегно́йный перегні́йний; п-ная кис-
лота́ перегні́йна кислота́; п-ная по́чва 
перегні́йний ґрунт; п-ное вещество́ пере-
гні́йна речовина́ 

перего́нка перегі́нка, -ки, д. и п. -нці, р. 
мн. -нок; п. не́фти перегі́нка на́фти; суха́я п. 
суха́ перегі́нка; фракциони́рованная п. 
фракціоно́вана перегі́нка 

перегоре́вший перегорі́лий; п-шая ла́ва 
перегорі́ла ла́ва 

перегоро́дка перегоро́дка, -ки, д. и п.  
-дці, р. мн. -док; (переборка) переді́лка; 
амплексо́идная п. амплексо́їдна перего-
ро́дка; бокова́я п. бічна́ (бокова́) перего-
ро́дка; брюшна́я п. черевна́ перегоро́дка; 
внутриполостна́я п. внутрішньопорож-
ни́нна перегоро́дка; вспомога́тельная п. 
допомі́жна́ перегоро́дка; втори́чная п. 
втори́нна перегоро́дка; гла́вная п. головна́ 
(основна́) перегоро́дка; доба́вочная п. 
додатко́ва перегоро́дка; дополни́тельная 
бокова́я п. додатко́ва бічна́ (бокова́) пере-
горо́дка; кле́точная п. кліти́нна перего-
ро́дка; ко́стная п. кісткова́ перегоро́дка; 
лонсдалео́идная п. лонсдалео́їдна перего-
ро́дка; мезентериа́льная п. мезенте-
ріа́льна перегоро́дка; меридиона́льная п. 
меридіона́льна перегоро́дка; мя́гкая п. 
м'яка́ перегоро́дка (пере́ділка); нача́льная п. 
початко́ва перегоро́дка; осева́я п. осьова́ 
перегоро́дка; основна́я п. основна́ перего-
ро́дка; перви́чная п. перви́нна перего-
ро́дка; п. второ́го поря́дка перегоро́дка 
дру́гого поря́дку; п. пе́рвого поря́дка 
перегоро́дка пе́ршого поря́дку; п. по́лости 
перегоро́дка порожни́ни; п. спо́ры пере-
горо́дка спо́ри; преры́вистая п. пере-
ри́виста перегоро́дка; противополо́жная п. 
протиле́жна перегоро́дка; радиа́льная п. 
радіа́льна перегоро́дка; сигмоида́льная п. 
сигмоїда́льна перегоро́дка; среди́нная п. 
середи́нна перегоро́дка; термина́льная п. 
терміна́льна перегоро́дка; экваториа́ль-
ная п. екваторіа́льна перегоро́дка 

перегоро́дочный перегоро́дковий; 
ату́риевая п-ная ли́ния ату́рієва перего-
ро́дкова лін́ія; п-ная борозда́ перего-
ро́дкова борозна́; п-ная ли́ния перего-
ро́дкова лі́нія; эллиноцера́совая п-ная 
ли́ния еліноцера́сова перегоро́дкова лі́нія 

перегоро́дчатый перегоро́дчастий;  
п-тая экзи́на перегоро́дчаста екзи́на 

перегре́тый перегрі́тий 
перегру́зка переванта́ження, (неоконч. д. 

– ещё) переванта́жування 
перегружа́тель переванта́жувач, -ча, т. 

-чем 
перегру́женный переванта́жений; п-ная 

река́ переванта́жена рі́чка (ріка́) 
перегруппиро́вка перегрупува́ння, 

(неоконч. д. – ещё) перегрупо́вування; 
а́томная п. а́томне перегрупува́ння 
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переда́точный переда́тний, (передаю-
щий) передава́льний; п-ная волна́ пере-
да́тна (передава́льна) хви́ля 

переда́ча переда́ча, -чі, т. -чею; п. доми-
на́нтных при́знаков переда́ча доміна́нтних 
озна́к; фрикцио́нная п. фрикці́йна переда́ча; 
цепна́я п. ланцюго́ва переда́ча 

передвига́емый пересувни́й; п. мате-
риа́л пересувни́й матеріа́л 

передвиже́ние пересува́ння, пересу́нення, 
(неоконч. д. – ещё) пересо́вування; п. кон-
тине́нтов пересува́ння (пересу́нення) кон-
тине́нтів; п. нано́са пересува́ння (пере-
су́нення) нано́су; п. се́ля пересува́ння (пе-
ресу́нення) се́ля 

передвижно́й пересувни́й; п. бу́нкер пе-
ресувни́й бу́нкер; п. компре́ссор пересув-
ни́й компре́сор 

переде́лка переро́блення, переро́бка, -ки, 
д. и п. -бці, р. мн. -бок, (неоконч. д. – ещё) 
переробля́ння, переро́блювання; п. поле́зных 
ископа́емых переро́блення (переро́бка) 
ко́ри́сних копа́лин 

пере́дний пере́дній; боково́й п. бічни́й 
(бокови́й) пере́дній; параплика́тная п-няя 
комиссу́ра парапліка́тна пере́дня комі-
су́ра; п. ка́лус пере́дній ка́лус; п. коне́ц 
пере́дній кіне́ць; п. край пере́дній край; 
п. надви́г пере́дній на́сув; п. пиги́дий 
пере́дній пігі́дій; п. по́яс пере́дній по́яс; 
п. разре́з пере́дній ро́зріз; п. риф пере́дній 
риф; п. фронт волны́ пере́дній фронт 
хви́лі; п-няя борозда́ пере́дня борозна́;  
п-няя ветвь пере́дня гі́лка; п-няя грань 
пере́дня грань; п-няя зигапофи́за пере́дня 
зигапофі́за; п-няя кайма́ пере́дня обля-
мі́вка (кайма́); п-няя коне́чность пере́дня 
кінці́вка; п-няя сторона́ ра́ковины пе-
ре́дній бік черепа́шки (му́шлі, ско́йки); 
ректимаргина́тная п-няя комиссу́ра 
ректимаргіна́тна пере́дня комісу́ра; суль-
ка́тная п-няя комиссу́ра сулька́тна пе-
ре́дня комісу́ра; униплика́тная п-няя 
комиссу́ра уніпліка́тна пере́дня комісу́ра 

передово́й (о прогибе) передови́й; п-ва́я 
впа́дина передова́ запа́дина; п-ва́я дега-
за́ция передова́ дегаза́ція; п-ва́я дю́на 
передова́ дю́на; п-ва́я море́на передова́ 
море́на; п-ва́я синклина́ль передова́ син-
кліна́ль; п. проги́б передови́й проги́н; 
п. склон передови́й схил; п. хребе́т пере-
дови́й хребе́т 

пережа́тый перети́снений, перети́снутий; 
п-тая антиклина́ль перети́снена (пере-
ти́снута) антикліна́ль; п-тая синклина́ль 
перети́снена (перети́снута) синкліна́ль;  
п-тая скла́дка перети́снена (перети́снута) 
скла́дка; п-тое ядро́ перети́снене (пере-
ти́снуте) ядро́ 

пережжённый перепа́лений; п-ная зола́ 
перепа́лена зола́ 

пережи́м пережи́м, -му, перети́ск, -ку; 
п. жи́лы пережи́м жи́ли; п. пласта́ пере-
жи́м пласта́ (ша́ру); п. скла́дки пережи́м 
скла́дки 

перезре́лый перезрі́лий; п-лая доли́на 
перезрі́ла доли́на; п-лая пове́рхность 
перезрі́ла пове́рхня; п. пери́од перезрі́лий 
пері́од 

переинтерпрета́ция переінтерпрета́ція, -ції 
переиссле́дование передослі́дження 
перейопо́да перейопо́да, -ди 
перека́т перека́т, -ту 
перека́тывание переко́чування, пере-

ка́чування 
перека́шивание переко́шування 
перекла́дина перекла́дина, -ни, пере-

кла́дка, -ки, д. и п. -дці, р. мн. -док, попе-
ре́чка, -ки, д. и п. -чці, р. мн. -чок 

переключа́тель перемика́ч, -ча́, т. -че́м 
перекодиро́вка перекодува́ння 
перекомпенса́ция перекомпенса́ція, -ції 
переко́с перекі́с, -ко́су 
перекрёст перехре́щення 
перекрёстно-паралле́льный перехре́сно-

парале́льний; п.-п-ное наслое́ние пере-
хре́сно-парале́льне нашарува́ння  

перекрёстно-слои́стый перехре́сно-
шарува́тий; п-тая тексту́ра перехре́сно-
шарува́та тексту́ра 

перекрёстный перехре́сний; п-ная 
структу́ра перехре́сна структу́ра; п-ное 
напластова́ние перехре́сне напластува́ння 
(нашарува́ння); п-ное строе́ние пере-
хре́сна будо́ва; п-ная слои́стость (слое-
ва́тость) перехре́сна шарува́тість  

перекрещённый перехре́щений; п-ная 
слои́стость (слоева́тость) перехре́щена 
шарува́тість  

перекре́щивание перехре́щування 
перекре́щиваться перехре́щуватися,  

-щується 
перекре́щивающийся перехре́щува-

ний, перехре́сний, навхре́сний; п-щаяся 
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тексту́ра перехре́щувана (перехре́сна, 
навхре́сна) тексту́ра 

перекристаллизацио́нный перекриста-
лізаці́йний; п-ная структу́ра перекриста-
лізаці́йна структу́ра 

перекристаллиза́ция перекристаліза́ція, 
-ції; безкатакла́зная п. безкатакла́зна 
перекристаліза́ція; избира́тельная п. 
ви́бірна перекристаліза́ція; конта́ктовая п. 
конта́ктова перекристаліза́ція; п. крис-
та́лла перекристаліза́ція криста́ла; п. под 
нагру́зкой перекристаліза́ція під наван-
та́женням; п. приспособля́емости пере-
кристаліза́ція пристосо́вності (присто-
со́вуваності); собира́тельная п. збір́на 
перекристаліза́ція 

перекристаллизо́ванный перекри-
сталізо́ваний; п-ная руда́ перекри-
сталізо́вана руда́; п. известня́к перекри-
сталізо́ваний вапня́к 

перекристаллизо́вываться, перекрис-
таллизова́ться перекристалізо́вуватися,  
-вується, перекристалізува́тися, -зу́ється 

перекрыва́ть[ся], перекры́ть[ся] пере-
крива́ти[ся], -ва́ю, -ва́єш, -ва́є[ться], пере-
кри́ти[ся], -кри́ю, -кри́єш, -кри́є[ться] 

перекрыва́ющий перекрива́льний, пе-
рекривни́й; п-щая поро́да перекрива́льна 
(перекривна́) поро́да; п-щая тре́щина 
перекривна́ трі́щина; п. слой перекри-
ва́льний шар  

перекры́тие перекриття́; ги́бкое п. гнуч-
ке́ перекриття́; замеща́ющее п. замі́щу-
вальне перекриття́; несогла́сное п. незгі́д-
не перекриття́; оса́дочное п. осадо́ве  
перекриття́; регресси́вное п. регреси́вне 
перекриття́; тектони́ческое п. тектоні́чне 
перекриття́; трансгресси́вное п. трансгре-
си́вне перекриття́; черепицеобра́зное п. 
черепицеподі́бне перекриття́; чешу́йчатое п. 
луска́те перекриття́ 

перекры́тый перекри́тий; п-тая над-
ви́гом пове́рхность перекри́та на́сувом 
пове́рхня; п-тая структу́ра перекри́та 
структу́ра; п-тая то́лща перекри́та то́вща 

перекры́шный перекривни́й; п-ная 
крепь перекривне́ крі́плення 

переле́ток перелі́ток, -тка, мн. -тки, -тків 
перели́в перели́в, -ву, по́лиск, -ку; 

бе́лый п. бі́лий по́лиск; моло́чный п. мо-
ло́чний по́лиск; перламу́тровый п. пер-
ламу́тровий по́лиск 

перелива́ние перелива́ння; п. ла́вы пе-
релива́ння ла́ви 

перелива́ющийся переливни́й; п-щаяся 
вода переливна́ вода́; п-щаяся сква́жина 
переливна́ свердлови́на; п. пото́к перели-
вни́й поті́к 

переливно́й переливни́й; п. исто́чник 
переливне́ джерело́ 

перели́вт перели́вт, -ту 
перели́вчатость перели́вчастість, -тості, 

т. -тістю 
перели́вчатый перели́вчастий, перелив-

ни́й; п. асбе́ст перели́вчастий (перелив-
ни́й) азбе́ст; п. у́голь перели́вчасте (пере-
ливне́) ву́гі́лля 

перело́г перелі́г, -ло́гу 
перело́м перело́м, -му; п. паде́ния пере-

ло́м паді́ння; п. про́филя реки́ перело́м 
про́філю рі́чки (ріки́) 

перелопа́чивание перелопа́чування 
перемагни́чивание перемагні́чування 
перемежа́емость перемі́жність, -ності, 

т. -ністю; п. отложе́ний перемі́жність 
ві́дкладів; п. пласто́в перемі́жність плас-
ті́в (шарі́в); п. слоёв перемі́жність шарі́в  

перемежа́ться перемежо́вуватися, -вується 
перемежа́ющийся перемі́жний; п-щаяся 

волна́ перемі́жна хви́ля; п-щаяся 
экстру́зия перемі́жна екстру́зія; п-щееся 
залега́ние перемі́жне заляга́ння; п-щееся 
напластова́ние перемі́жне напластува́ння 
(нашарува́ння); п-щееся о́зеро перемі́жне 
о́зеро; п-щееся тече́ние перемі́жна течія́; 
п-щиеся отложе́ния перемі́жні ві́дклади; 
п. водоём перемі́жне водо́ймище (пере-
мі́жна водо́йма); п. вы́брос перемі́жний 
ви́кид; п. исто́чник перемі́жне джерело́; 
п. пото́к перемі́жний поті́к; п. руче́й пе-
ремі́жний струмо́к 

переме́нный змі́нний; п-ное движе́ние 
змі́нний рух; п. компоне́нт змі́нний ком-
поне́нт; п. конденса́тор змі́нний конден-
са́тор; п. пото́к змі́нний поті́к; п. соста́в 
змі́нний склад; п. ток змі́нний струм 

перемётный перекидни́й, переме́тний; 
п. ледни́к переме́тний льодови́к 

переме́шивание перемі́шування; п. проб 
перемі́шування проб 

перемеща́емый перемі́щуваний 
перемеща́ть[ся], перемести́ть[ся] пере-

мі́щувати[ся], -щує[ться], перемісти́ти[ся], 
-мі́стить[ся] 
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перемеща́ющийся перемі́щувальний;  
п-щаяся гора́ перемі́щувальна гора́;  
п-щаяся дю́на перемі́щувальна дю́на;  
п-щаяся море́на перемі́щувальна море́на; 
п-щиеся пески́ перемі́щувальні піски́; 
п. снег перемі́щувальний сніг; п. цикло́н 
перемі́щувальний цикло́н 

перемеще́ние перемі́щення, (неоконч. д. 
– ещё) переміща́ння, перемі́щування;  
боково́е п. бічне́ (бокове́) перемі́щення; 
вертика́льное п. вертика́льне пере-
мі́щення; вя́зкое п. в'язке́ перемі́щення; 
горизонта́льное п. горизонта́льне пере-
мі́щення; и́стинное п. спра́вжнє (дій́сне) 
перемі́щення; конвекцио́нное п. конвек-
ці́йне перемі́щення; косо́е п. ко́се (скісне́, 
навскі́сне) перемі́щення; относи́тельное п. 
відно́сне перемі́щення; отрица́тельное п. 
негати́вне перемі́щення; п. берегово́й 
ли́нии перемі́щення берегово́ї лі́нії; 
п. водоразде́ла перемі́щення вододі́лу; 
п. дюн перемі́щення дюн; п. земляны́х 
масс перемі́щення земляни́х мас; п. зем-
но́й коры́ перемі́щення земно́ї кори́; 
п. контине́нтов перемі́щення конти-
не́нтів; п. ледника́ перемі́щення льодови-
ка́; п. масси́вов перемі́щення маси́вів; 
п. материко́в перемі́щення материкі́в; 
п. меа́ндров перемі́щення меа́ндрів; 
п. пласто́в перемі́щення пласті́в (шарі́в); 
п. по́люса перемі́щення по́люса; п. по-
ро́ды перемі́щення поро́ди; положи́тель-
ное п. позити́вне перемі́щення; углово́е п. 
кутове́ перемі́щення 

перемещённый перемі́щений; п-ная 
ро́ссыпь перемі́щене розси́пище (пере-
мі́щений ро́зсип); п-ная скла́дка пере-
мі́щена скла́дка; п. валу́н перемі́щений 
валу́н; п. минера́л перемі́щений мінера́л 

перемы́в переми́в, -ву 
перемы́тый переми́тий; п-тая море́на 

переми́та море́на; п. гра́вий переми́тий 
гра́вій 

перемы́чка переми́чка, -ки, д. и п. -чці, 
р. мн. -чок; вентиляцио́нная п. вентиля-
ці́йна переми́чка; водоупо́рная п. водо-
тривка́ переми́чка; межсепта́льная п. 
міжсепта́льна переми́чка; п. ледника́ пе-
реми́чка льодовика́; сирингопоро́идная п. 
сирингопоро́їдна переми́чка; скеле́тная п. 
карка́сова (карка́сна) переми́чка 

пере́мышльский пере́мишльський; п-кая 
сви́та пере́мишльська сві́та 

перемя́тый перем'я́тий; п-тое крыло́ 
перем'я́те крило́ 

перенапряже́ние 1. перенапру́ження, 
(неоконч. д. – ещё) перенапру́жування; 

2. перенапру́га, -ги, д. и п. -ру́зі, р. мн. -ру́г 
перенасыще́ние перенаси́чення 
перенасы́щенность перенаси́ченість,  

-ності, т. -ністю 
перенасы́щенный перенаси́чений; п-ная 

поро́да перенаси́чена поро́да; п. раство́р 
перенаси́чений ро́зчин 

перенесе́ние перене́сення; п. воло-
че́нием перене́сення волочі́нням; п. вод 
перене́сення вод; п. льда перене́сення 
льо́ду; п. оса́дков перене́сення оса́дків 

перенесённый перене́сений; п. мате-
риа́л перене́сений матеріа́л; п. у́голь пе-
рене́сене ву́гі́лля 

перено́с перене́сення, перено́с; конвек-
ти́вный п. конвекти́вне перене́сення (кон-
векти́вний перено́с) 

переносно́й переносни́й; п. микроско́п 
переносни́й мікроско́п 

переопо́ды мн. переопо́ди, -дів 
переопределе́ние переви́значення 
переопределя́ть[ся] перевизнача́ти[ся], 

 -ча́ю, -ча́єш, -ча́є[ться] 
переориентиро́вка переорієнтува́ння; 

зерка́льная п. дзерка́льне переорієнту-
ва́ння; п. обло́мочных части́ц переорієн-
тува́ння ула́мкових ча́сто́к 

переосажде́ние переоса́дження, переосі-
да́ння 

переотложе́ние перевідкла́дення, (неоконч. 
д. – ещё) перевідклада́ння; асинхро́нное п. 
асинхро́нне перевідкла́дення (перевідкла-
да́ння) 

переотло́женный перевідкла́дений; п-ная 
гли́на перевідкла́дена гли́на; п-ная кора́ 
выве́тривания перевідкла́дена кора́ ви-
ві́трювання (зві́трювання); п-ная поро́да 
перевідкла́дена поро́да; п. торф перевід-
кла́дений торф; п. у́голь перевідкла́дене 
ву́гі́лля 

переохлажде́ние переохоло́дження,  
(неоконч. д. – ещё) переохоло́джування 

переохлаждённый переохоло́джений;  
п-ная вода́ переохоло́джена вода́; п-ная 
жи́дкость переохоло́джена рідина́ 
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переоце́нка переоці́нка, -ки, д. и п . -нці, 
р. мн. -нок, (неоконч. д. – ещё) перео-
ці́нювання 

перепа́д перепа́д, -ду; п. реки́ перепа́д 
рі́чки (ріки́) 

переплавле́ние перепла́влення; п. поро́д 
перепла́влення порі́д; по́лное п. по́вне 
перепла́влення; части́чное п. частко́ве 
перепла́влення 

переплавля́ть[ся] переплавля́ти[ся], -ля́ю, 
-ля́єш, -ля́є[ться] 

переплета́ться перепліта́тися, -та́ється 
переплета́ющийся переплітни́й; п-щаяся 

структу́ра переплітна́ структу́ра; п-щаяся 
тексту́ра переплітна́ тексту́ра 

перепо́нка пере́тинка, -ки, д. и п. -нці, р. 
мн. -нок; краева́я п. крайова́ пере́тинка; 
пла́вательная п. пла́вальна пере́тинка 

перепончатокры́лые сущ., мн. перетин-
частокри́лі, -лих 

перепо́нчатый перети́нчастий; п-тая 
ла́па перети́нчаста ла́па 

перепускно́й перепускни́й; п. кла́пан 
перепускни́й кла́пан 

перерабо́тка переро́блення, переро́бка,  
-ки, д. и п. -бці, р. мн. -бок, (неоконч. д. – 
ещё) переробля́ння, переро́блювання; 
комбини́рованная п. комбіно́вана пере-
ро́бка; ко́мплексная п. ко́мплексна пере-
ро́бка; п. и́ла переро́бка му́лу (наму́лу) 

перераспределе́ние перерозпо́діл, -лу; 
п. осадконакопле́ния перерозпо́діл осад-
конагрома́дження (осадконакопи́чення);  
тектони́ческое п. тектоні́чний перерозпо́діл 

перерастворе́ние перерозчи́нення 
перерожде́ние переро́дження 
переры́в перери́в, -ву, розри́в, -ву; 

ве́рхний п. ве́рхній перери́в (розри́в); 
кра́ткий п. напластова́ния коро́ткий 
перери́в (розри́в) напластува́ння (нашару-
ва́ння); п. жи́лы перери́в (розри́в) жи́ли; 
п. отложе́ний перери́в (розри́в) від́кладів; 
п. слои́стости перери́в (розри́в) шару-
ва́тості; седиментацио́нный п. седимен-
таці́йний перери́в (розри́в); стратигра-
фи́ческий п. стратиграфі́чний перери́в 
(розри́в); эрозио́нный п. ерозій́ний пере-
ри́в (розри́в) 

пере́сажский пере́сазький; п-кая сви́та 
пере́сазька сві́та 

пересека́ть[ся], пересе́чь[ся] перети-
на́ти[ся], -на́ю, -на́єш, -на́є[ться], пере-

тну́ти[ся], -ну́, -не́ш, -не́[ться]; п. пласт 
перетина́ти (перетну́ти) пласт (шар) 

пересека́ющий пересічни́й, пере-
хре́сний; п-щая жи́ла пересічна́ (пере-
хре́сна) жи́ла 

пересека́ющийся пересічни́й; п-щаяся 
скла́дчатость пересічна́ (перехре́сна) склад-
ча́стість; п-щиеся си́лы пересічні́ си́ли 

переселе́ние пересе́лення 
переселя́ться переселя́тися, -ля́ється 
пересече́ние пере́тин, -ну, перетина́ння, 

пересіч́ення; п. жил пере́тин (перети-
на́ння, пересі́чення) жил; п. осе́й пере́тин 
(перетина́ння) о́сей; п. скла́док пере́тин 
скла́док; сейсми́ческое п. сейсмі́чне пере-
тина́ння (пересі́чення); структу́рное п. 
структу́рний пере́тин 

пересечённость пересі́ченість, -ності, т. 
-ністю 

пересечённый перетя́тий, пересі́чений; 
п-ная ме́стность пересі́чена місце́вість; 
п. жи́лами перетя́тий (пересі́чений) 
жи́лами; п. ландша́фт пересі́чений ланд-
ша́фт; п. релье́ф пересі́чений рельє́ф 

пересла́ивание перешаро́вування; бес-
поря́дочное п. безла́дне переша-
ро́вування; взаи́мное п. взає́мне переша-
ро́вування; линзови́дное (линзообра́зное) п. 
лінзоподі́бне перешаро́вування  

пересла́иваться, переслои́ться переша-
ро́вуватися, -вується, перешарува́тися,  
-ру́ється 

пересла́ивающийся перешаро́вувальний 
пересмо́тр пере́гляд, -ду, (неоконч. д. – 

ещё) перегляда́ння; п. геологи́ческого 
во́зраста пере́гляд геологі́чного ві́ку 

пересо́хший пересо́хлий 
перестано́вщик перестано́вник, -ка; 

п. вагоне́ток перестано́вник вагоне́ток 
перестро́йка перебудо́ва, -ви; био-

ти́ческая п. біоти́чна перебудо́ва; стаби-
лизацио́нная п. стабілізаці́йна перебу-
до́ва; структу́рная п. структу́рна перебу-
до́ва; структу́рно-биоценоти́ческая п. 
структу́рно-біоценоти́чна перебудо́ва; 
структу́рно-тектони́ческая п. струк-
ту́рно-тектоні́чна перебудо́ва 

пересчёт перераху́нок, -нку; норма-
ти́вный п. нормати́вний перераху́нок; 
п. хими́ческих ана́лизов перераху́нок 
хімі́чних ана́лізів; петрохими́ческий п. 
петрохімі́чний перераху́нок 
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пересчётный (относящийся к пере-
счёту) перерахунко́вий; п. коэффицие́нт 
перерахунко́вий коефіціє́нт 

пе́ресыпь пере́сип, -пу; ско́бочная п. 
скобови́й (скобкови́й) пере́сип 

пересыха́ть пересиха́ти, -ха́є 
пересы́щенный переси́чений; п-ная 

ма́гма переси́чена ма́гма; п-ная поро́да 
переси́чена поро́да 

перето́к переті́к, -то́ку, перетіка́ння 
перетя́нутый перетя́гнений, пере-

тя́гнутий; п-тая фо́рма перетя́гнута фо́рма 
переуглубле́ние перезагли́блення, пере-

погли́блення, (неоконч. д. – ещё) перепо-
гли́блювання 

переуглублённый перезагли́блений, пе-
репогли́блений; п-ная доли́на перепо-
гли́блена доли́на 

перехва́т перехо́плення, перехва́т, -ту; 
п. реки́ перехо́плення (перехва́т) рі́чки 
(ріки́); светонепроница́емый п. світлоне-
проникне́ перехо́плення 

перехва́тывать[ся] перехо́плювати[ся],  
-люю, -люєш, -лює[ться] 

перехва́тывающий перехо́плювальний; 
п-щая река́ перехо́плювальна рі́чка (ріка́) 

перехва́ченный перехо́плений; п-ная 
река́ перехо́плена рі́чка (ріка́) 

перехо́д перехі́д, -хо́ду; ба́лочный п. 
ба́лковий перехі́д; инверсио́нный п. інвер-
сі́йний перехі́д; обра́тный п. зворо́тний 
перехі́д; структу́рный п. структу́рний 
перехі́д; фа́зовый п. фа́зовий перехі́д 

перехо́дник перехідни́к, -ка́ 
перехо́дный перехідни́й; п-ная гру́ппа 

перехідна́ гру́па; п-ная зо́на перехідна́ 
зо́на; п-ная о́бласть перехідна́ о́бласть;  
п-ная поро́да перехідна́ поро́да; п-ная раз-
нови́дность перехідна́ різнови́дність (пере-
хідни́й різно́вид); п-ная скла́дчатость пере-
хідна́ складча́стість; п-ная ста́дия перехідна́ 
ста́дія; п-ная фо́рма перехідна́ фо́рма;  
п-ное боло́то перехідне́ боло́то; п-ное 
сопротивле́ние перехідни́й о́пір; п. пе-
ри́од перехідни́й пері́од; п. пласт перехід-
ни́й пласт (перехідни́й шар); п. по́яс пере-
хідни́й по́яс; п. проце́сс перехідни́й про-
це́с; п. ряд перехідни́й ряд; п. слой пере-
хідни́й шар; п. тип перехідни́й тип; 
п. торфя́ник перехідне́ торфо́вище 

перечека́нка перекарбува́ння; п. ви́дов 
перекарбува́ння ви́дів 

перечи́нский перечи́нський; п-кая 
сви́та перечи́нська сві́та 

пе́речный перце́вий; п-ная структу́ра 
перце́ва структу́ра; п-ное образова́ние 
перце́ве утво́рення 

переше́ек переши́йок, -йка 
переэкскава́ция переекскава́ція, -ції 
перея́славский перея́славський; п-кая 

терра́са перея́славська тера́са 
пержа́нский пержа́нський; п. грани-

то́идный ко́мплекс пержа́нський грані-
то́їдний ко́мплекс 

перибле́йн перибле́йн, -ну 
периблини́т перибліні́т, -ту 
периге́лий периге́лій, -лію 
периге́м периге́м, -му 
периге́нный периге́нний 
периги́ний перигі́ній, -нію 
периги́новый перигі́новий 
перигляциа́льный перигляціа́льний;  

п-ная геоморфоло́гия перигляціа́льна 
геоморфоло́гія; перигляциа́льная зо́на 
перигляціа́льна зо́на; п. проце́сс перигля-
ціа́льний проце́с 

периго́р периго́р, -ру 
перидельти́диум перидельти́діум, -му 
периде́рма периде́рма, -ми 
перидине́и мн. перидине́ї, -не́й 
перидо́т перидо́т, -ту 
перидоти́т перидоти́т, -ту; авги́товый п. 

авгі́товий перидоти́т; роговообма́нковый п. 
роговообма́нковий перидоти́т; энста-
ти́товый п. енстати́товий перидоти́т 

перидоти́товый перидоти́товий; п-вая 
ма́гма перидоти́това ма́гма 

перикла́з перикла́з, -зу 
перикла́зовый перикла́зовий; п-вая 

фа́ция перикла́зова фа́ція 
перикли́н периклі́н, -ну 
периклина́ль перикліна́ль, -лі, т. -ллю 
периклина́льный перикліна́льний; п-ное 

залега́ние перикліна́льне заляга́ння; п-ное 
замыка́ние перикліна́льне замика́ння;  
п-ное оконча́ние перикліна́льне закі́нчен-
ня; п. плуто́н перикліна́льний плуто́н 

перикли́новый периклі́новий; п. двой-
ни́к периклі́новий двійни́к 

перикрато́н перикрато́н, -ну 
перимагмати́ческий перимагмати́чний; 

п-кая да́йка перимагмати́чна да́йка; п-кое 
месторожде́ние перимагмати́чне родо́вище 



пер пер 

527 

пери́метр пери́метр, -ра; подво́дный п. 
підво́дний пери́метр 

периморфо́за периморфо́за, -зи 
пери́ний пери́ній, -нію 
пери́од пері́од, -ду; альго́нский п. аль-

го́нський пері́од; брю́кнеровские п-ды 
брю́кнерівські пері́оди; геологи́ческий п. 
геологі́чний пері́од; дево́нский п. де-
во́нський пері́од; доистори́ческий п. доіс-
тори́чний періо́д; древнебалти́йский п. 
давньобалті́йський пері́од; древнекимме-
ри́йский п. давньокімері́йський пері́од; 
каменноу́гольный п. кам'янову́гі́льний 
пері́од; кембри́йский п. кембрі́йський 
пері́од; ксеротерми́ческий п. ксеротер-
мі́чний пері́од; леднико́вый п. льодови-
ко́вий пері́од; магмати́ческий п. магма-
ти́чний пері́од; мелово́й п. кре́йдовий 
(крейдяни́й) пері́од; металлогени́ческий п. 
металогені́чний пері́од; озёрный п. 
озе́рний пері́од; ороге́нный п. ороге́нний 
пері́од; палеоге́новый п. палеоге́новий 
пері́од; педиократи́ческий п. педіокра-
ти́чний пері́од; перезре́лый п. перезрі́лий 
пері́од; перехо́дный п. перехідни́й пері́од; 
п. активиза́ции пері́од активіза́ції; 
п. аридиза́ции пері́од аридиза́ції; 
п. ба́зовой цикли́чности пері́од ба́зової 
циклі́чності; п. гумидиза́ции пері́од гумі-
диза́ції; п. замира́ния пері́од завмира́ння; 
п. изверже́ния пері́од ви́верження; п. ис-
тоще́ния пласта́ пері́од ви́черпання плас-
та́ (ша́ру); п. оледене́ния пері́од зледе-
ні́ння (заледені́ння); п. отступа́ния льда 
пері́од ві́дступу льо́ду; п. отсу́тствия льда 
пері́од відсу́тності льо́ду; п. поко́я вул-
ка́на пері́од спо́кою вулка́на; п. полурас-
па́да пері́од напівро́зпаду; п. разви́тия 
геосинклина́ли пері́од ро́звитку геосін-
кліна́лі; п. складкообразова́ния пері́од 
складкоутво́рення; п. со́бственных коле-
ба́ний пері́од вла́сних колива́нь; п. ста-
би́льной добы́чи пері́од стабі́льного 
ви́добутку; пе́рмский п. пе́рмський пе-
рі́од; плейстоце́новый леднико́вый п. 
плейстоце́новий льодовико́вий пері́од; 
плювиа́льный п. плювіа́льний пері́од; 
подготови́тельный п. підгото́вчий пе-
рі́од; позднетрети́чный п. пізньотре-
ти́нний пері́од; послеледнико́вый п. піс-
ляльодовико́вий пері́од; послетрети́чный п. 
післятрети́нний пері́од; постгеосинкли-

на́льный п. постгеосинкліна́льний пері́од; 
предше́ствующий п. попере́дній пері́од; 
прецессио́нный п. прецесій́ний пері́од; 
псевдоплатфо́рменный п. псевдоплат-
фо́рмний пері́од; раннетрети́чный п. 
ранньотрети́нний пері́од; силури́йский п. 
силурі́йський пері́од; совреме́нный п. 
суча́сний пері́од; ста́рческий п. старе́чий 
пері́од; трети́чный п. трети́нний пері́од; 
фа́зовый п. фа́зовий пері́од; фонта́нный п. 
фонта́нний пері́од; четверти́чный п. чет-
верти́нний пері́од; эволюцио́нный п. ево-
люці́йний пері́од; эпейрогенети́ческий п. 
епейрогенети́чний пері́од; ю́рский п. 
ю́рський пері́од 

периоди́ческий періоди́чний; п-кая ва-
риа́ция періоди́чна варіа́ція; п-кая зо́на 
періоди́чна зо́на; п-кая структу́ра періо-
ди́чна структу́ра; п-кая трансгре́ссия 
періоди́чна трансгре́сія; п. зако́н періо-
ди́чний зако́н; п. исто́чник періоди́чне 
джерело́; п-кое выделе́ние періоди́чне 
ви́ділення; п-кое измене́ние періоди́чна 
змі́на; п-кое колеба́ние періоди́чне коли-
ва́ння; п-кое о́зеро періоди́чне о́зеро;  
п-кое пита́ние дро́бью періоди́чне 
жи́влення дро́бом 

периоди́чность періоди́чність, -ності, т. 
-ністю; дневна́я п. де́нна періоди́чність; 
п. геологи́ческих проце́ссов періоди́ч-
ність геологі́чних проце́сів; п. осадкона-
копле́ния періоди́чність осадконагро-
ма́дження (осадконакопи́чення); п. ослан-
цева́ния вы́работок періоди́чність ослан-
цюва́ння ви́робок; п. седиментогене́за 
періоди́чність седиментогене́зу; п. склад-
кообразова́ния періоди́чність складкоут-
во́рення; п. тектогене́за періоди́чність 
тектогене́зу; сезо́нная п. сезо́нна періо-
ди́чність 

периостра́кум періостра́кум, -ма 
перипета́льный перипета́льний 
перипиэсти́ческий перипіести́чний 
перипо́диум перипо́діум, -му 
перипро́кт перипро́кт, -ту 
периса́рк периса́рк, -ка 
периспа́тиум периспа́тіум, -му 
периспо́рий периспо́рій, -рія; плёноч-

ный п. плі́вковий периспо́рій 
перисте́нтность перисте́нтність, -ності, 

т. -ністю 
перистери́т перистери́т, -ту 
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пе́ристо-кучево́й пери́сто-купча́стий;  
п.-к-во́е о́блако пери́сто-купча́ста хма́ра 

перисто́ма перисто́ма, -ми; непре-
ры́вная п. безпере́рвна перисто́ма 

перистома́льный перистома́льний; п-ная 
пласти́нка перистома́льна пласти́нка 

перисторазде́льный перисторозді́льний; 
п. лист перисторозді́льний лист 

перисторассечённый перисторозсі́чений 
перистосло́жный перистоскладни́й;  

п. лист перистоскладни́й лист 
пе́ристо-слои́стый пери́сто-шарува́тий; 

п.-с-тое о́блако пери́сто-шарува́та хма́ра 
пе́ристый пери́стий; колосови́дная п-тая 

структу́ра колосоподі́бна пери́ста струк-
ту́ра; п-тая руда́ пери́ста руда́; п-тая сим-
ме́три́я пери́ста симетрі́я; п-тая струк-
ту́ра пери́ста структу́ра; п-тая тре́щина 
пери́ста трі́щина; п-тое жилкова́ние пе-
ри́сте жилкува́ння; п-тое о́блако пери́ста 
хма́ра; п-тое строе́ние пери́ста будо́ва;  
п-тые жа́бры пери́сті зя́бра; п-тые квас-
цы́ пери́стий галу́н; п-тые коло́нии пе-
ри́сті коло́нії; п. ага́т пери́стий ага́т; 
п. амфиболи́т пери́стий амфіболі́т; 
п. ви́смут пери́стий бі́смут; п. кварц пе-
ри́стий кварц; п. ландша́фт пери́стий 
ландша́фт; п. лист пери́стий лист; п. ре-
лье́ф пери́стий рельє́ф 

перисфе́ра перисфе́ра, -ри 
пери́т пери́т, -ту 
перите́ка перите́ка, -ки, д. и п. -те́ці 
перите́ктика перите́ктика, -ки, д. и п.  

-тиці 
перитекти́ческий перитекти́чний 
перите́ций перите́цій, -цію 
перитре́ма перитре́ма, -ми 
перифери́ческий перифери́чний; п-кая 

ассимиля́ция перифери́чна асиміля́ція;  
п-кая зо́на перифери́чна зо́на; п-кая 
пло́тная фа́ция перифери́чна щі́льна 
фа́ція; п-кая спира́ль перифери́чна спі-
ра́ль; п-кая сторона́ перифери́чний бік;  
п-кая тексту́ра перифери́чна тексту́ра;  
п-кая фа́ция перифери́чна фа́ція; п. край 
перифери́чний край; п. метаморфи́зм 
перифери́чний метаморфі́зм; п. сброс пери-
фери́чний скид; п-кое землетрясе́ние пери-
фери́чний землетру́с; п-кое измене́ние  
перифери́чна змі́на; п-кое смеще́ние пе-
рифери́чне змі́щення 

перифери́я перифері́я, -рії́ 

перицентри́ческий перицентри́чний 
перици́кл перици́кл, -лу 
периэмбриона́льный периембріона́льний; 

п-ные ка́меры периембріона́льні ка́мери 
перкивали́т перківалі́т, -ту 
перкни́т перкні́т, -ту 
перколи́ровать[ся] перколюва́ти[ся], 

-лю́ю, -лю́єш, -лю́є[ться] 
перколя́тор перколя́тор, -ра 
перколя́ция перколя́ція, -ції 
перку́лиевый перку́лієвий 
перл 1. (окрашенные стекла буры) 

перл, -лу; 
2. (жемчуг) перли́на, -ни; п. ура́на пер-

ли́на ура́ну 
перламу́тр перламу́тр, -ру 
перламу́тровый перламу́тровий; п-вая 

на́кипь перламу́тровий на́кип; п-вая 
ра́ковина перламу́трова черепа́шка (му́шля, 
ско́йка); п. блеск перламу́тровий блиск; 
п. натёк перламу́тровий на́тік; п. перели́в 
перламу́тровий по́лиск; п. слой перламу́т-
ровий шар; п. шпат перламу́тровий шпат 

перлигни́товый перлігні́товий 
перли́т перлі́т, -ту; вспу́ченный п. 

спу́чений перлі́т; риодаци́товый п. ріо-
даци́товий перлі́т; риоли́товый п. ріо-
лі́товий перлі́т 

перли́товый перлі́товий, перлі́тний;  
п-вая пе́мза перлі́това (перлі́тна) пе́мза; 
п-вая структу́ра перлі́това (перлі́тна) 
структу́ра; п-вая тексту́ра перлі́това текс-
ту́ра; п-вая тре́щина перлі́това трі́щина; 
п-вое стекло́ перлі́тове (перлі́тне) скло 

перлкера́т перлкера́т, -ту 
перлови́т перлові́т, -ту 
перлю́вий перлю́вій, -вію 
пермангана́т пермангана́т, -ту 
пермане́нтный пермане́нтний; п-ное 

намагни́чивание пермане́нтне намаг-
ні́чення; п. газ пермане́нтний газ 

пермафи́ческий пермафі́чний; п-кая 
поро́да пермафі́чна поро́да 

пермезотери́дный пермезотери́дний;  
п. фора́мен пермезотери́дний фора́мен 

перметабитумино́зный перметабітумі-
но́зний 

пермиме́тр перміме́тр, -ра 
перминжати́т пермінжати́т, -ту 
пермокарбо́н пермокарбо́н, -ну 
пермотриа́с пермотріа́с, -су 
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пе́рмский пе́рмський; п-кая систе́ма 
пе́рмська систе́ма; п. пери́од пе́рмський 
періо́д 

пермути́т пермути́т, -ту 
пермь (система, период) перм, -мі, т. -м'ю 
перо́ перо́, -ра́; втори́чное п. втори́нне 

перо́; морски́е п-рья морські́ пе́ра 
перовски́н перовські́н, -ну 
перовски́т перовські́т, -ту 
перокры́лость перокри́лість, -лості, т.  

-лістю 
перообра́зный пероподі́бний 
перортобитумино́зный перортобітумі-

но́зний 
перпарабитумино́зный перпарабітумі-

но́зний 
перпендикуля́рный перпендикуля́рний; 

п-ная спа́йность перпендикуля́рна спа́йність; 
п-ная тре́щина перпендикуля́рна трі́щина; 
п-ное смеще́ние перпендикуля́рне змі́щення 

перрадиа́льный перрадіа́льний; п-ная 
пласти́нка перрадіа́льна пласти́нка 

перра́диус перра́діус, -са 
перростра́льный перростра́льний; 

п. шов перростра́льний шов 
персберги́т персбергі́т, -ту 
персисте́нтный персисте́нтний; п-ная 

фо́рма персисте́нтна фо́рма 
перспекти́ва перспекти́ва, -ви; п. газо-

но́сности перспекти́ва газоно́сності;  
п. нефтено́сности перспекти́ва нафто-
но́сності; п. откры́тия месторожде́ний 
перспекти́ва відкриття́ родо́вищ; п. ро́ста 
добы́чи перспекти́ва зроста́ння ви́добутку 

перспекти́вный перспекти́вний; п-ная 
пло́щадь перспекти́вна пло́ща; п-ная 
програ́мма перспекти́вна програ́ма;  
п-ные запа́сы перспекти́вні запа́си 

перстрати́вный перстрати́вний; 
п. аллю́вий перстрати́вний алю́вій 

персульфи́д персульфі́д, -ду 
перти́т перти́т, -ту; волокни́стый п. во-

локни́стий (волокнува́тий) перти́т; жил-
кова́тый п. жилкува́тий перти́т; п. заме-
ще́ния перти́т замі́щення; п. распа́да пер-
ти́т ро́зпаду; плёночный п. плі́вковий 
перти́т; пятни́стый п. плями́стий перти́т 

пертитиза́ция пертитиза́ція, -ції 
перти́товый перти́товий; п-вое прорас-

та́ние перти́тове пророста́ння 
пертитофи́р пертитофір́, -ру 
пертози́т пертози́т, -ту 

перу́н перу́н, -на 
перфляцио́нный перфляці́йний; п-ная 

фа́ция перфляці́йна фа́ція 
перфока́рта перфока́рта, -ти 
перфоле́нта перфострі́чка, -ки, д. и п.  

-чці, мн. -чки́, -чо́к 
перфора́тор перфора́тор, -ра; вра-

ща́тельный п. оберта́льний перфора́тор; 
гидропескостру́йный п. гідропіскостру-
ми́нний перфора́тор; коло́нковый п. ко-
ло́нковий перфора́тор; кумуляти́вный п. 
кумуляти́вний перфора́тор; механи́ческий п. 
механі́чний перфора́тор; пневмати́ческий п. 
пневмати́чний перфора́тор; пулево́й п. 
кульови́й перфора́тор; стреля́ющий п. 
стріля́ючий перфора́тор; электри́ческий п. 
електри́чний перфора́тор 

перфора́торный перфора́торний; п-ная 
доло́тчатая коро́нка перфора́торна до-
лотча́ста коро́нка; п-ная ста́нция перфо-
ра́торна ста́нція; п-ное буре́ние перфо-
ра́торне бурі́ння 

перфора́ция перфора́ція, -ції; апи-
ка́льная п. апіка́льна перфора́ція; нуле-
ва́я п. нульова́ перфора́ція; п. сква́жин 
перфора́ція свердлови́н; селекти́вная п. 
селекти́вна перфора́ція 

перфорированнопокро́вный перфоро-
ванопокривни́й 

перфори́рованный перфоро́ваний; п-ная 
ра́ковина перфоро́вана черепа́шка (му́шля, 
ско́йка); п. моллю́ск перфоро́ваний  
молю́ск 

перфори́ровать[ся] перфорува́ти[ся], -ру́ю, 
-ру́єш, -ру́є[ться] 

перхами́н перхамі́н, -ну 
перхлора́тный перхлора́тний; п-ные 

взры́вчатые вещества́ (ВВ) перхлора́тні 
вибухо́ві речови́ни (ВР) 

перцили́т перцилі́т, -ту 
пески́ мн. піски́, -кі́в; блужда́ющие п. 

блукли́ві (мандрівні́) піски́; бугри́стые п. 
горби́сті (горбува́ті, горбкува́ті) піски́; 
грядовы́е п. па́смові піски́; закреплённые п. 
закрі́плені піски́; за́мшевые п. за́мшові 
піски́; кучевы́е п. купча́сті піски́; лету́чие п. 
летю́чі піски́; неподви́жные п. нерухо́мі 
піски́; перемеща́ющиеся п. пере-
мі́щувальні піски́; подви́жные п. рухли́ві 
піски́; хапро́вские п. хапро́вські піски́ 

песо́к пісо́к, -ску́; анокси́товый п. анок-
си́товий пісо́к; арко́зовый п. арко́зовий 
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пісо́к; асфа́льтовый п. асфа́льтовий пісо́к; 
база́льтовый п. база́льтовий пісо́к; бере-
гово́й п. берегови́й пісо́к; бимине-
ра́льный п. бімінера́льний пісо́к; ве́рхний п. 
ве́рхній пісо́к; водоно́сный п. водоно́сний 
пісо́к; вулкани́ческий п. вулкані́чний 
пісо́к; газоно́сный п. газоно́сний пісо́к; 
глаукони́товый п. глауконі́товий пісо́к; 
глаукони́тово-ква́рцевый п. глауко-
ні́тово-ква́рцовий пісо́к; гли́нистый п. 
гли́нистий (гли́нястий) пісо́к; граве-
ли́стый п. гравели́стий (гравеля́стий) пі-
со́к; грана́товый п. грана́товий пісо́к; 
грубозерни́стый п. грубозерни́стий пісо́к; 
гудро́нный п. гудро́нний пісо́к; доло-
ми́товый п. доломі́товий пісо́к; дю́нный п. 
дю́нний пісо́к; железору́дный п. залізо-
ру́дний пісо́к; жи́рный п. масни́й пісо́к; 
заки́рованный п. закі́руваний пісо́к; 
за́ндровый п. за́ндровий пісо́к; зелено-
ка́менный п. зеленокам'яни́й (зеленока-
мі́нний) пісо́к; золотоно́сный (золотосо-
держа́щий) п. золотоно́сний (золотов-
мі́сний) пісо́к; зыбу́чий п. сипу́чий пісо́к; 
известко́вый п. вапни́стий пісо́к; извест-
няко́вый п. вапняко́вий пісо́к; ква́рцевый п. 
ква́рцовий пісо́к; кле́йкий п. клейки́й (ґлей-
ки́й) пісо́к; кора́лловый п. кора́ловий пісо́к; 
кру́пный п. кру́пний (гру́бий) пісо́к; лин-
зови́дный (линзообра́зный) п. лінзопо-
ді́бний пісо́к; магнети́товый п. магне-
ти́товий пісо́к; магни́тный п. магні́тний 
пісо́к; малопо́ристый п. малопо́ристий 
пісо́к; медьсодержа́щий п. мідевмі́сний 
пісо́к; ме́лкий п. дрібни́й пісо́к; мелкозер-
ни́стый п. дрібнозерни́стий пісо́к; моно-
минера́льный п. мономінера́льний пісо́к; 
морско́й п. морськи́й пісо́к; мя́гкий п.  
м'яки́й пісо́к; непродукти́вный п. непродук-
ти́вний пісо́к; неуплотнённый п. не-
ущі́льнений пісо́к; нефели́новый п. нефе-
лі́новий пісо́к; нефтено́сный п. нафто-
но́сний пісо́к; нуллипо́ровый п. нулі-
по́ровий пісо́к; озёрный п. озе́рний пісо́к; 
оста́точный п. за́лишко́вий пісо́к; п. пус-
ты́ни пісо́к пусте́лі; пло́тный п. щі́льний 
пісо́к; плыву́чий п. пливу́чий пісо́к; по-
кро́вный п. покривни́й (накривни́й) пісо́к; 
покрыва́ющий п. покривни́й (покри-
ва́льний) пісо́к; полими́ктовый п. полі-
мі́ктовий пісо́к; полиминера́льный п. 
полімінера́льний пісо́к; по́ристый п. 

по́ристий пісо́к; пою́щий п. співа́ючий 
пісо́к; прибре́жный п. узбере́жний (при-
бере́жний) пісо́к; продукти́вный п. про-
дукти́вний пісо́к; промы́шленный п. 
промисло́вий пісо́к; раку́шечный п. чере-
па́шковий пісо́к; речно́й п. річкови́й пісо́к; 
ржа́вый п. іржа́вий пісо́к; ручьево́й п. 
струмко́вий пісо́к; ры́хлый п. роз-
си́пчастий пісо́к; слю́дистый п. слю-
ди́стий пісо́к; смоляно́й п. смоляни́й пі-
со́к; снегово́й п. снігови́й пісо́к; сте-
ко́льный п. скляни́й пісо́к; сухо́й п. сухи́й 
пісо́к; сыпу́чий п. сипки́й (сипу́чий) пі-
со́к; то́нкий п. тонки́й пісо́к; тонкозер-
ни́стый п. тонкозерни́стий пісо́к; трими-
нера́льный п. тримінера́льний пісо́к; 
флювиогляциа́льный п. флювіогля-
ціа́льний пісо́к; формо́вочный п. форму-
ва́льний пісо́к; хлори́товый п. хлори́товий 
пісо́к; шнурко́вый п. шнурко́вий пісо́к; 
эо́ловый п. ео́ловий пісо́к; эпидо́товый п. 
епідо́товий пісо́к 

песо́к-колле́ктор пісо́к-коле́ктор, р. піс-
ку́-коле́ктора 

песо́чный пісо́чний, (содержащий в себе 
песок, из песка обычно) піща́ний, піскови́й; 
п-ная ба́ня піскова́ (пісо́чна) ба́ня; п. вул-
ка́н піща́ний (піскови́й) вулка́н; п. карье́р 
піскови́й кар'є́р; п. насо́с піскови́й насо́с 

пест пест, -та; па́дающий п. спадни́й пест 
пестроцве́т строкатоцві́т, -ту 
пестроцве́тный строкатоба́рвний, стро-

катоко́лірний; п-ная ме́дная руда́ строка-
тоба́рвна (строкатоко́лірна) мі́дна руда́;  
п-ная руда́ строкатоба́рвна (строкатоко́-
лірна) руда́; п-ная сви́та строкатоба́рвна 
(строкатоко́лірна) сві́та; п-ная я́шма 
строкатоба́рвна (строкатоко́лірна) я́шма 

пёстрый строка́тий; п-рая гли́на стро-
ка́та гли́на; п-рая ме́дная руда́ строка́та 
мі́дна руда́; п-рая песча́но-сла́нцевая 
сви́та строка́та піща́но-сла́нцева сві́та;  
п-рая поро́да строка́та поро́да; п-рая 
свинцо́вая руда́ строка́та свинце́ва руда́; 
п-рая структу́ра строка́та структу́ра; 
п. сла́нец строка́тий сла́нець 

песча́ник піскови́к, -ку́, піща́ник, -ку; 
алектрио́ниевый п. алектріо́нієвий піско-
ви́к; арко́зовый п. арко́зовий піскови́к; 
асфа́льтовый п. асфа́льтовий піскови́к; 
база́льный п. база́льний піскови́к; би-
тумино́зный п. бітуміно́зний піскови́к; 
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борисла́вский п. борисла́вський піскови́к; 
брекчи́рованный п. брекчійо́ваний піско-
ви́к; бу́рый п. бу́рий піскови́к; ги́бкий п. 
гнучки́й піскови́к; глаукони́товый п. 
глауконі́товий піскови́к; гли́нистый п. 
гли́нистий (гли́нястий) піскови́к; 
глы́бовый п. бри́ловий (гли́бовий) піско-
ви́к; грубозерни́стый п. грубозерни́стий 
піскови́к; гру́бый п. гру́бий піскови́к; 
дре́вний кра́сный п. да́вній черво́ний 
піскови́к; желе́зистый п. залі́зистий піс-
кови́к; заки́рованный п. закі́руваний піс-
кови́к; затверде́вший п. затверді́лий піс-
кови́к; иго́льчатый п. голча́стий піско-
ви́к; известко́вистый п. вапняни́й (содер-
жащий известь – вапни́стий) піскови́к; 
известко́вый п. вапни́стий піскови́к; ин-
траформацио́нный п. інтраформаці́йний 
піскови́к; каменноу́гольный п. кам'яно-
ву́гі́льний піскови́к; ква́рцевый п. 
ква́рцовий піскови́к; кварцитови́дный п. 
кварцитоподі́бний піскови́к; квар-
ци́товый п. кварци́товий піскови́к; 
кли́вский п. клі́вський піскови́к; косо-
слои́стый п. косошарува́тий піскови́к; 
кремни́стый п. крем'яни́стий (креме-
ни́стий) піскови́к; кристалли́ческий п. 
кристалі́чний піскови́к; крупнозерни́стый п. 
крупнозерни́стий (грубозерни́стий) піско-
ви́к; леднико́вый п. льодовико́вий піско-
ви́к; лючи́нский п. лючи́нський піскови́к; 
магнети́товый п. магнети́товий піскови́к; 
ме́дистый п. мі́дистий піскови́к; мелкозе-
рни́стый п. дрібнозерни́стий піскови́к; 
ме́ргелистый п. ме́ргелистий піскови́к; 
ноздрева́тый п. ніздрюва́тий (дірча́стий) 
піскови́к; нуби́йские п-ки нубі́йські піс-
ковики́; обо́ловый п. обо́ловий піскови́к; 
озёрный п. озе́рний піскови́к; олиго-
ми́ктовый п. олігомі́ктовий піскови́к; 
оста́точный п. за́лишко́вий піскови́к; 
остекло́ванный п. склува́тий піскови́к;  
п-ки Бако́ты пісковики́ Бако́ти; пёстрый п. 
строка́тий піскови́к; плитообра́зный п. 
плитоподі́бний піскови́к; полево-
шпа́товый п. польовошпа́товий піскови́к; 
по́ристый п. по́ристий піскови́к; пресно-
во́дный п. прісново́дний піскови́к; пят-
ни́стый п. плями́стий піскови́к; рассы́п-
чатый п. розси́пчастий піскови́к; речно́й п. 
річкови́й піскови́к; сколи́товый п. ско-
лі́товий піскови́к; сланцева́тый п. слан-

цюва́тий піскови́к; слои́стый п. шару-
ва́тий піскови́к; слю́дистый п. слюди́стий 
піскови́к; среднезерни́стый п. середньо-
зерни́стий піскови́к; сростко́вый п. зрост-
ко́вий піскови́к; тигро́вый п. ти́гровий 
піскови́к; тонкозерни́стый п. тонкозер-
ни́стий піскови́к; трансгресси́вный п. 
трансгреси́вний піскови́к; туфоге́нный п. 
туфоге́нний піскови́к; у́глистый п. вуг-
ли́стий піскови́к; угловатозерни́стый п. 
кутастозерни́стий піскови́к; фильтро-
ва́льный п. фільтрува́льний піскови́к; 
фильтру́ющий п. фільтрува́льний (фільт-
ру́ючий) піскови́к; фуко́идный п. фу-
ко́їдний піскови́к; цежкове́цкий п. цеж-
кове́цький піскови́к; шарово́й п. кульови́й 
піскови́к; эо́ловый п. ео́ловий піскови́к 

песча́никовый пісковико́вий, піща́нико-
вий; п-вая структу́ра пісковико́ва струк-
ту́ра; п. пласт пісковико́вий пласт (піско-
вико́вий шар) 

песча́нистость піскува́тість, -тості, т. 
-тістю; гру́бая п. гру́ба піскува́тість 

песча́нистый піща́нистий, піскува́тий; 
п-тая гли́на піскува́та (піща́ниста) гли́на; 
п-тая поро́да піскува́та (піща́ниста) по-
ро́да; п. известня́к піскува́тий (пі-
ща́нистий) вапня́к; п. ме́ргель піскува́тий 
(піща́нистий) ме́ргель; п. сла́нец піску-
ва́тий (піща́нистий) сла́нець 

песча́но-гли́нистый піща́но-гли́нистий; 
піща́но-гли́нястий 

песча́но-грави́йный піща́но-граві́йний; 
п.-г-ное сырьё піща́но-граві́йна сировина́ 

песча́но-лёссовый піща́но-ле́совий 
песча́но-сла́нцевый піща́но-сла́нцевий; 

п.-с-вая сви́та піща́но-сла́нцева сві́та 
песча́ный піща́ний, піскови́й; п-ная 

ба́нка піща́на ба́нка; п-ная бу́ря піща́на 
бу́ря; п-ная га́лька піща́на га́лька (рінь); 
п-ная гли́на піща́на гли́на; п-ная гряда́ 
піща́не па́смо; п-ная да́йка піща́на да́йка; 
п-ная коса́ піща́на коса́; п-ная лави́на 
піща́на лави́на; п-ная ли́ния піща́на лі́нія; 
п-ная мель піща́на мілина́; п-ная море́на 
піща́на море́на; п-ная мышь піща́на 
ми́ша; п-ная о́тмель піща́на обмі́лина;  
п-ная пирами́да выве́тривания піща́на 
пірамі́да вивіт́рювання (зві́трювання);  
п-ная полоса́ піща́на сму́га; п-ная по́чва 
піскови́й (піща́ний) ґрунт; п-ная пусты́ня 
піща́на пусте́ля; п-ная руда́ піскова́  
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(піща́на) руда́; п-ная рябь піскові́ (піща́ні) 
бри́жі; п-ная труба́ піща́на труба́; п-ная 
ту́ча піща́на хма́ра; п-ная фораминифе́ра 
піща́на форамініфе́ра; п-ная фо́рма пі-
ща́на фо́рма; п-ная фо́рма пусты́нного 
релье́фа піща́на фо́рма пусте́льного ре-
льє́фу; п-ная фра́кция піща́на фра́кція;  
п-ное дно піща́не дно; п-ное зерно́ піща́не 
зе́рно́; п-ное о́блако піща́на хма́ра; п-ные 
нано́сы піща́ні нано́си; п. бар піща́ний 
бар; п. бе́рег піща́ний бе́рег; п. вал пі-
ща́ний вал; п. вы́брос піща́ний ви́кид; 
п. горизо́нт биотурба́ций піща́ний гори-
зо́нт біотурба́цій; п. дрена́ж піща́ний дре-
на́ж; п. оз піща́ний оз; п. о́стров піща́ний 
о́стрів; п. пото́к піскови́й (піща́ний) поті́к; 
п. столб піща́ний стовп; прибре́жная  
п-ная полоса́ узбере́жна (прибере́жна) 
піща́на сму́га 

песчи́нка піщи́на, -ни, піщи́нка, -ки, д. и 
п. -нці, р. мн. -нок 

пета́зма пета́зма, -ми 
петали́т петалі́т, -ту 
петало́ид петало́їд, -ду; закры́тые п-ды 

закри́ті петало́їди 
петало́идный петало́їдний; п-ная 

фо́рма петало́їдна фо́рма; п. амбула́кр 
петало́їдний амбула́кр 

пете́льчатый пете́льчастий; двойни-
ко́вая п-тая структу́ра двійнико́ва пе-
те́льчаста структу́ра; п-тая структу́ра 
пете́льчаста структу́ра 

пе́тинский пе́тинський; п-кие слои́ 
пе́тинські шари́  

петлеви́дный петлеподі́бний; п-ная 
аперту́ра петлеподі́бна аперту́ра; п-ное 
жилкова́ние петлеподі́бне жилкува́ння 

пе́тля петля́, -лі́; втори́чная п. втори́нна 
петля́; кругова́я п. кругова́ петля́; пер-
ви́чная п. перви́нна петля́; п. гистере́зиса 
петля́ гістере́зису; п. годо́графа петля́ 
годо́графа; п. кана́та петля́ кана́та;  
п. се́тчатой коло́нны петля́ сітча́стої (сіт-
ча́тої) коло́ни; скла́дчатая п. складча́ста 
петля́; тектони́ческая п. тектоні́чна петля́ 

петоскеи́т петоскеї́т, -ту 
петробио́нт петробіо́нт, -та 
петробласте́з петробласте́з, -зу 
петробла́сты мн. петробла́сти, -тів 
петровици́т петровіци́т, -ту 
петро́вичский петро́вицький; п-кая 

сви́та петро́вицька сві́та 

петрогене́зис петрогене́зис, -су 
петрогенети́ческий петрогенети́чний;  

п-кая прови́нция петрогенети́чна про-
ві́нція; п. цикл петрогенети́чний цикл 

петрогени́я петрогені́я, -ні́ї 
петроге́нный петроге́нний; п. элеме́нт 

петроге́нний елеме́нт 
петро́граф петро́граф, -фа 
петрографи́ческий петрографі́чний;  

п-кая ка́рта петрографі́чна ка́рта (ма́па); 
п-кая минерало́гия петрографі́чна міне-
рало́гія; п-кая номенклату́ра пегрогра-
фі́чна номенклату́ра; п-кая прови́нция 
петрографі́чна прові́нція; п-кая се́рия 
петрографі́чна се́рія; п-кая система́тика 
петрографі́чна система́тика; п-кая фа́ция 
петрографі́чна фа́ція; п-кая форма́ция 
петрографі́чна форма́ція; п. ана́лиз петро-
графі́чний ана́ліз; п. ко́мплекс петрогра-
фі́чний ко́мплекс; п. соста́в петрогра-
фі́чний склад; п. тип у́гля́ петрографіч́ний 
тип ву́гі́лля; п. шлиф петрографіч́ний 
шліф; п-кое обогаще́ние петрографі́чне 
збага́чення 

петрогра́фия петрогра́фія, -фії; п. оса́-
дочных поро́д петрогра́фія осадо́вих по-
рі́д; п. у́гля́ петрогра́фія ву́гі́лля 

петро́граф-оса́дочник петро́граф-
оса́дочник, петро́графа-оса́дочника 

петрола́тум петрола́тум, -му 
петроле́йно-эфи́рный петроле́йно-

ефі́рний; п.-э-ная смола́ петроле́йно-
ефі́рна смола́ 

петроле́н петроле́н, -ну 
петроли́т петролі́т, -ту 
петрологи́ческий петрологі́чний 
петроло́гия петроло́гія, -гії; глуби́нная п. 

глиби́нна петроло́гія; структу́рная п. 
структу́рна петроло́гія; эксперимен-
та́льная п. експеримента́льна петроло́гія 

петромагни́тный петромагні́тний; п-ная 
ка́рта петромагні́тна ка́рта (ма́па); п-ная 
характери́стика петромагні́тна характе-
ри́стика 

петромагогно́зия петромагогно́зія, -зії 
петрометаллоге́ни́я петрометалоге́нія, -нії 
петроминерало́гия петромінерало́гія, -гії 
петроси́лекс петроси́лекс, -су 
петрострукту́ра петрострукту́ра, -ри 
петрострукту́рный петрострукту́рний; 

п. ана́лиз петрострукту́рний ана́ліз 
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петротекто́ника петротекто́ніка, -ки,  
д. и п. -ніці 

петротектони́ческий петротектоні́чний; 
п-кая диагра́мма петротектоні́чна діагра́ма; 
п-кая симме́три́я петротектоні́чна симетрі́я; 
п. ме́тод петротектоні́чний ме́тод 

петроти́п петроти́п, -пу 
петрофа́кт (окаменелость) петрофа́кт, -ту 
петрофа́ция петрофа́ція, -ції 
петрофи́зика петрофі́зика, -ки, д. и п. -зиці 
петрофизи́ческий петрофізи́чний; п-кая 

моде́ль петрофізи́чна моде́ль 
петрофика́ция петрофіка́ція, -ції 
петрофи́т петрофі́т, -ту 
петрохими́ческий петрохімі́чний; п-кая 

диагра́мма петрохімі́чна діагра́ма; п-кие 
ме́тоды петрохімі́чні ме́тоди; п-кие 
осо́бенности магм петрохіміч́ні особ-
ли́вості магм; п. коэффицие́нт петрохі-
мі́чний коефіціє́нт; п. пара́метр петрохі-
мі́чний пара́метр; п. пересчёт петрохі-
мі́чний перераху́нок 

петрохи́мия петрохі́мія, -мії 
петунци́т петунци́т, -ту 
петци́т петци́т, -ту 
петшики́т петшикі́т, -ту 
петши́т петши́т, -ту 
пехи́т пехі́т, -ту 
пехойхо́й пехойхо́й, -хо́ю 
пехште́йн пехште́йн, -ну 
печёночный печі́нковий; п. мох пе-

чі́нковий мох 
печо́рский печо́рський; п. я́рус пе-

чо́рський я́рус 
печь піч, пе́чі, т. пі́ччю; обжига́тельная п. 

випа́лювальна піч; пульпоспускна́я п. 
пульпоспускна́ піч 

пешехо́дный пішохі́дний; п-ная съёмка 
пішохі́дне зніма́ння (пішохі́дна зйо́мка) 

пеще́ра пече́ра, -ри; абразио́нная п. аб-
разі́йна пече́ра; ка́рстовая п. ка́рстова 
пече́ра; ла́вовая п. ла́вова пече́ра; ледя-
на́я п. льодяна́ (крижана́) пече́ра; при-
бо́йная п. прибі́йна пече́ра; сталак-
ти́товая п. сталакти́това пече́ра 

пеще́ристый пече́ристий; п-тая текс-
ту́ра пече́риста тексту́ра; п. доломи́т пе-
че́ристий доломі́т; п. криста́лл пе-
че́ристий криста́л 

пеще́рный пече́рний; п-ная бре́кчия 
пече́рна бре́кчія; п-ная гие́на пече́рна 
гіє́на; п-ное дно пече́рне дно; п-ные от-

ложе́ния пече́рні ві́дклади; п. жи́тель 
пече́рний жи́тель; п. медве́дь пече́рний 
ведмі́дь; п. лёд пече́рний лід 

пещерове́дение печерозна́вство, -ва 
пиауци́т піауци́т, -ту 
пига́дии мн. піга́дії, -дій 
пигати́т пігати́т, -ту 
пиги́дий, пиги́диум пігі́дій, -дія, пі-

гі́діум, -ма 
пигме́нт пігме́нт, -ту; цветно́й п. кольо-

ро́вий (ба́рвний) пігме́нт 
пигме́нтный пігме́нтний; чёрное п-ное 

вещество́ чо́рна пігме́нтна речовина́ 
пигмоли́т пігмоліт́, -ту 
пигости́ль пігости́ль, -лю, т. -лем 
пиетрицики́т пієтрицикі́т, -ту 
пи́жемский пі́жемський; п-кие слои́ 

пі́жемські шари́  
пижони́т піжоні́т, -ту 
пижони́товый піжоні́товий; п. база́льт 

піжоні́товий база́льт 
пизани́т пізані́т, -ту 
пизо́ид пізо́їд, -да 
пизоли́т пізолі́т, -ту 
пизоли́товый пізолі́товий; п-вая руда́ 

пізолі́това руда́; п-вая структу́ра пізо-
лі́това структу́ра; п-вое строе́ние пізо-
лі́това будо́ва; п. железня́к пізолі́товий 
залізня́к; п. известня́к пізолі́товий вапня́к 

пизоли́то-пили́товый пізолі́то-пілі́товий; 
п.-п-вая структу́ра пізолі́то-пілі́това 
структу́ра 

пик пік, -ка, (вершина – ещё) шпиль, -ля́; 
криво́й п. криви́й шпиль; обращённый п. 
обе́рнений шпиль; п. сопротивле́ния 
шпиль о́пору 

пик-зо́на пік-зо́на, -ни 
пи́ка спис, -са 
пике́т піке́т, -ту 
пикета́ж пікета́ж, -жу, т. -жем 
пикета́жный пікета́жний; п-ная 

кни́жка пікета́жна кни́жка 
пиккеринги́т пікерингі́т, -ту 
пикмеринги́т пікмерингі́т, -ту 
пикни́т пікні́т, -ту 
пикнобиосфе́ра пікнобіосфе́ра, -ри 
пикного́н пікного́н, -ну 
пикно́метр пікно́метр, -ра 
пикнометри́ческий пікнометри́чний 
пикнотро́п пікнотро́п, -пу 
пикнохлори́т пікнохлори́т, -ту 
пико́ піко́ (нескл.) 
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пикообра́зный пікоподі́бний 
пикопланкто́н пікопланкто́н, -ну 
пикополи́т пікополі́т, -ту 
пикоти́т пікоти́т, -ту 
пикра́т пікра́т, -ту 
пикри́новый пікри́новий; п-вая кислота́ 

пікри́нова кислота́ 
пикри́т пікри́т, -ту; фельдшпато́идный п. 

фельдшпато́їдний пікри́т 
пикритобаза́льт пікритобаза́льт, -ту 
пикри́товый пікри́товий; п. база́льт  

пікри́товий база́льт 
пикроамози́т пікроамози́т, -ту 
пикрогемати́т пікрогемати́т, -ту 
пикроли́т пікролі́т, -ту 
пикромери́т пікромери́т, -ту 
пикротефрои́т пікротефроїт́, -ту 
пикрофармаколи́т пікрофармоколі́т, -ту 
пикрофенги́т пікрофенгі́т, -ту 
пикрофи́р пікрофі́р, -ру 
пикури́т пікури́т, -ту 
пила́ пи́лка, -ки, д. и п. -лці,  мн. -лки́,  

-ло́к, пила́, -ли́; ди́сковая п. ди́скова 
пи́лка; камнере́зная п. каменері́зна пи́лка; 
кана́тная п. кана́тна пи́лка (пила́); 
у́гольная п. ву́гі́льна пи́лка (пила́) 

пиланди́т піланди́т, -ту 
пилбари́т пілбари́т, -ту 
пили́дий пілі́дій, -дію 
пили́новский пили́нівський; п-кие слои́ 

пили́нівські шари́  
пили́т пілі́т, -ту 
пилитиза́ция пілітиза́ція, -ції 
пилоли́т пілолі́т, -ту 
пило́м піло́м, -му 
пилотакси́товый пілотакси́товий; п-вая 

структу́ра пілотакси́това структу́ра 
пи́лум пі́лум, -ма 
пильбари́т пільбари́т, -ту 
пи́льный пи́ляний; п. бортово́й ка́мень 

пи́ляний бортови́й ка́мінь 
пильпе́ля пільпе́ля (нескл.) 
пильтда́унский пільтда́унський; п. че-

лове́к пільтда́унська люди́на 
пильча́то-зу́бчатый пилча́сто-зубча́стий 
пильча́тый пилча́стий; п. край пил-

ча́стий край; п. лист пилча́стий лист 
пимели́т пімелі́т, -ту 
пинакиоли́т пінакіолі́т, -ту 
пинако́ид пінако́їд, -да; основно́й п. ос-

новни́й пінако́їд 

пинакоида́льный пінакоїда́льний; п-ная 
грань пінакоїда́льна грань; п-ная сим-
ме́три́я пінакоїда́льна симетрі́я; п. вид 
симме́три́и пінакоїда́льний вид симетрі́ї; 
п. га́битус пінакоїда́льний га́бітус 

пинакоци́т пінакоци́т, -ту 
пингви́т пінгві́т, -ту 
пинджо́р пінджо́р, -ра 
пинеа́льный пінеа́льний; п. о́рган пі-

неа́льний о́рган 
пиниа́льный пініа́льний; п. глаз пі-

ніа́льне о́ко 
пиниеобра́зный пінієподі́бний 
пини́т піні́т, -ту 
пиннои́т піної́т, -ту 
пи́ннула пі́нула, -ли 
пиннуля́рный пінуля́рний; п-ная 

табли́чка пінуля́рна табли́чка 
пиноли́т пінолі́т, -ту 
пи́нский пи́нський; п-кая сви́та пи́нська 

сві́та 
пинтадои́т пінтадої́т, -ту 
пилфи́н пілфі́н, -ну 
пионоде́мный піоноде́мний; п. тип піо-

ноде́мний тип 
пипе́рно піпе́рно (нескл.) 
пипе́рновый, пиперно́идный піпе́рновий, 

піперно́їдний; п-вая (п-ная) структу́ра 
піпе́рнова (піперно́їдна) структу́ра 

пираллолитиза́ция піралолітиза́ція, -ції 
пираллоли́товый піралолі́товий; п-вая 

поро́да піралолі́това поро́да 
пиральманди́т піральманди́т, -ту 
пиральспи́т піральспі́т, -ту 
пирами́да пірамі́да, -ди; двенадцати-

гра́нная п. дванадцятигра́нна пірамі́да; 
двоичноконе́чная п. подвійнокінце́ва 
пірамі́да; дигексагона́льная п. дигекса-
гона́льна пірамі́да; дитетрагона́льная п. 
дитетрагона́льна пірамі́да; дитриго-
на́льная п. дитригона́льна пірамі́да; зем-
ляна́я п. земляна́ пірамі́да; квадра́тная п. 
квадра́тна пірамі́да; песча́ная п. 
выве́тривания піща́на пірамі́да ви-
ві́трювання (зві́трювання); ромби́ческая п. 
ромбі́чна пірамі́да; тетрагона́льная п. 
тетрагона́льна пірамі́да; тригона́льная п. 
тригона́льна пірамі́да; усечённая п. 
зрі́зана пірамі́да; четырёхсторо́нняя п. 
чотирибі́чна (чотиристоро́ння) пірамі́да 

пирамида́льно-гемимо́рфный пірамі-
да́льно-гемімо́рфний 
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пирамида́льный піраміда́льний; п-ная 
верши́на піраміда́льна верши́на; п-ная 
отде́льность піраміда́льна окре́мість; 
п. бур піраміда́льний бур; п. валу́н піра-
міда́льний валу́н; п. га́битус пірамі-
да́льний га́бітус; п. кора́лл піраміда́льний 
кора́л; п. куб піраміда́льний куб; п. тет-
ра́эдр піраміда́льний тетра́едр; прелом-
лённый п. тетра́эдр зало́млений пірамі-
да́льний тетра́едр 

пирами́дка пірамі́дка, -ки, д. и п. -дці, р. 
мн. -док; кла́панная п. кла́панна пірамі́дка 

пирамидови́дный пірамідоподі́бний; 
п. га́битус пірамідоподіб́ний га́бітус 

пирамоли́т пірамолі́т, -ту 
пиранди́н піранди́н, -ну 
пирантимони́т пірантимоні́т, -ту 
пираргилли́т піраргілі́т, -ту 
пираргири́т піраргіри́т, -ту  
пирафроли́т пірафролі́т, -ту 
пирго́м пірго́м, -му 
пиренеи́т піренеї́т, -ту 
пирене́йский пірене́йський; п-кая фа́за 

горообразова́ния пірене́йська фа́за горо-
утво́рення; п-кая фа́за скла́дчатости  
пірене́йська фа́за складча́стості 

пирибо́л пірибо́л, -лу 
пириболо́ид піриболо́їд, -да 
пириди́н піриди́н, -ну 
пири́т піри́т, -ту, залі́зний (сірча́ний)  

колчеда́н; волоси́стый п. волосяни́стий 
піри́т; гребе́нчатый п. гребі́нчастий  
(гребі́нчатий) піри́т; желе́зистый п.  
залі́зистий піри́т; ко́бальтистый п. 
ко́бальтистий піри́т; магни́тный п. маг-
ні́тний піри́т; ме́дистый п. мі́дистий пі-
ри́т; никельсодержа́щий п. нікелевмі́сний 
піри́т; оловя́нный п. олов'я́ний піри́т; 
перви́чный п. пе́рві́сний (перви́нний) 
піри́т; п. у́гольных пласто́в піри́т 
ву́гі́льних пласті́в (шарі́в); почкови́дный п. 
брунькоподі́бний піри́т; яче́истый п. нізд-
рюва́тий піри́т 

пиритиза́ция піритиза́ція, -ції 
пиритизи́рованный піритизо́ваний 
пири́товый піри́товий; п-вая гли́на пі-

ри́това гли́на; п-вое включе́ние піри́тове 
вклю́чення; п. пе́пел піри́товий по́піл 

пиритогедра́льный піритогедра́льний 
пиритолампри́т піритолампри́т, -ту 
пиритоли́т піритолі́т, -ту 

пиритоно́сный піритоно́сний; п-ная 
гли́на піритоно́сна гли́на 

пирито́эдр пірито́едр, -ру 
пиритсодержа́щий піритовмі́сний; п. у́голь 

піритовмі́сне ву́гі́лля 
пирихлори́т пірихлори́т, -ту 
пироаури́т піроаури́т, -ту 
пиробелони́т піробелоні́т, -ту 
пироби́тум піробі́тум, -му; асфа́ль-

товый п. асфа́льтовий піробі́тум 
пиробитумино́зный піробітуміно́зний 
пироби́тумный піробі́тумний 
пиробо́л піробо́л, -лу 
пиробора́т піробора́т, -ту 
пировиногра́дный піровиногра́дний;  

п-ная кислота́ піровиногра́дна кислота́ 
пирогалло́л пірогало́л, -лу 
пирогенези́т пірогенези́т, -ту 
пирогенети́ческий пірогенети́чний;  

п-кая вла́га пірогенети́чна воло́га; п-кая 
поро́да пірогенети́чна поро́да; п. минера́л 
пірогенети́чний мінера́л 

пироге́нный піроге́нний; п-ная поро́да 
піроге́нна поро́да; п-ная эмана́ция піро-
ге́нна емана́ція; п. минера́л піроге́нний 
мінера́л 

пирогуани́т пірогуані́т, -ту 
пирокласти́ческий пірокласти́чний;  

п-кая бре́кчия пірокласти́чна бре́кчія;  
п-кая ма́сса пірокласти́чна ма́са; п-кая 
поро́да пірокласти́чна поро́да; п. ко́нус 
пірокласти́чний ко́нус; п. материа́л піро-
класти́чний матеріа́л; п. обло́мок пірокла-
сти́чний ула́мок 

пирокластоли́т пірокластолі́т, -ту 
пирокони́т піроконі́т, -ту 
пирокристалли́ческий пірокриста-

лі́чний 
пироксели́новый пірокселі́новий; п. по́рох 

пірокселі́новий по́рох 
пироксе́н піроксе́н, -ну; монокли́нный п. 

моноклі́нний піроксе́н; ромби́ческий п. 
ромбі́чний піроксе́н 

пироксениза́ция піроксеніза́ція, -ції 
пироксени́т піроксені́т, -ту 
пироксени́товый піроксені́товий; п-вая 

фа́ция піроксені́това фа́ція 
пироксе́новый піроксе́новий; п. диаба́з 

піроксе́новий діаба́з 
пироксеноли́т піроксенолі́т, -ту 
пироксили́н піроксилі́н, -ну 
пироксманги́т піроксмангі́т, -ту 
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пироксферроли́т піроксферолі́т, -ту 
пироли́з піролі́з, -зу 
пироло́гия піроло́гія, -гії 
пиролюзи́т піролюзи́т, -ту 
пирома́гма пірома́гма, -ми 
пиромафто́иды мн. піромафто́їди, -дів 
пиромели́н піромелі́н, -ну 
пирометаллу́рги́я пірометалу́ргія, -гії 
пирометаморфи́зм пірометаморфі́зм, -му 
пирометасомати́зм пірометасомати́зм, -му 
пирометасомати́ческий пірометасома-

ти́чний 
пиро́метр піро́метр, -ра 
пирометри́ческий пірометри́чний 
пироме́трия піроме́трія, -рії 
пироморфи́зм піроморфі́зм, -му 
пироморфи́т піроморфіт́, -ту 
пиромо́рфный піромо́рфний 
пиро́п піро́п, -пу 
пирописси́т піропіси́т, -ту 
пирорети́н пірорети́н, -ну 
пироретини́т піроретині́т, -ту 
пирорти́т пірорти́т, -ту 
пиросе́рный піросірча́ний; п-ная кис-

лота́ піросірча́на кислота́ 
пиросклери́т піросклери́т, -ту 
пироско́п піроско́п, -па 
пиросла́нец піросла́нець, -нцю, т. -нцем 
пиросмали́т піросмалі́т, -ту 
пиросмара́гд піросмара́гд, -ду 
пиростильпни́т піростильпні́т, -ту 
пиросульфа́т піросульфа́т, -ту 
пиросфе́ра піросфе́ра, -ри 
пироте́рии мн. піроте́рії, -рій 
пиротехни́т піротехні́т, -ту 
пиротехни́ческий піротехні́чний; п. за-

медли́тель піротехні́чний спові́льнювач 
(упові́льнювач) 

пирофани́т пірофані́т, -ту 
пирофизали́т пірофізалі́т, -ту 
пирофилли́т пірофілі́т, -ту; листова́тый п. 

листоподі́бний (листува́тий) пірофілі́т 
пирофиллитиза́ция пірофілітиза́ція, -ції 
пирофосфа́т пірофосфа́т, -ту; п. аммо́ния 

пірофосфа́т амо́нію 
пирофосфори́т пірофосфори́т, -ту 
пирофо́сфорный пірофо́сфорний; п-ная 

кислота́ пірофо́сфорна кислота́ 
пирохими́ческий пірохімі́чний; п. ана́лиз 

пірохімі́чний ана́ліз 
пирохло́р пірохло́р, -ру 
пирохрои́т пірохроїт́, -ту 

пирошерери́т пірошерери́т, -ту 
пироэлектри́ческий піроелектри́чний 
пироэлектри́чество піроеле́ктрика, -ки, 

д. и п. -риці 
пирроарсени́т піроарсені́т, -ту 
пирро́л піро́л, -лу 
пирроли́т піролі́т, -ту 
пирросидери́т піросидери́т, -ту 
пирроти́н піроти́н, -ну 
пирсеи́т пірсеї́т, -ту 
пирсони́т пірсоні́т, -ту 
писеки́т пісекі́т, -ту 
писсофа́н пісофа́н, -ну 
пистаци́т пістаци́т, -ту 
пистоли́т пістолі́т, -ту 
пистомези́т пістомези́т, -ту 
пи́сьменно-грани́тный письмо́во-

грані́тний; п.-г-ное прораста́ние пись-
мо́во-грані́тне пророста́ння; п.-г-ная 
структу́ра письмо́во-грані́тна структу́ра 

пи́сьменный письмо́вий; п-ная руда́ пи-
сьмо́ва руда́; п-ная структу́ра письмо́ва 
структу́ра; п. грани́т письмо́вий грані́т; 
п. пегмати́т письмо́вий пегмати́т; 
п. теллу́р письмо́вий телу́р 

пита́емый жи́влений; п-мая дю́на 
жи́влена дю́на; п. водоём жи́влене во-
до́ймище (жи́влена водо́йма) 

пита́ние жи́влення; минера́льное п. мі-
нера́льне жи́влення; периоди́ческое п. 
періоди́чне жи́влення; п. ано́дных цепе́й 
жи́влення ано́дних кіл; п. дро́бью 
жи́влення дро́бом; п. ледника́ жи́влення 
льодовика́; п. подзе́мных вод жи́влення 
підзе́мних вод 

пита́тель живи́льник, -ка; вибрацио́н-
ный п. вібраці́йний живи́льник; пневма-
ти́ческий п. пневмати́чний живи́льник 

пита́тельный живи́льний; п-ная ли́ния 
живи́льна лі́нія; п. бассе́йн живи́льний 
басе́йн; п. ка́бель живи́льний ка́бель; 
п. поли́п живи́льний полі́п; п. элеме́нт 
живи́льний елеме́нт; п. центр живи́льний 
центр 

пита́ющий живи́льний; п-щая да́йка 
живи́льна да́йка; п-щая ка́мера живи́льна 
ка́мера; п-щая прови́нция живи́льна про-
ві́нція; п-щая тре́щина живи́льна 
трі́щина; п-щее заземле́ние живи́льне 
зазе́млення; п. кана́л живи́льний кана́л; 
п. оз живи́льний оз; п. ка́бель живи́льний 
ка́бель; п. про́вод живи́льний про́від; 
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п. распла́в живи́льний ро́зплав; п. элек-
тро́д живи́льний електро́д 

питека́нтроп пітека́нтроп, -па 
питерли́т пітерлі́т, -ту 
питтасфа́льт пітасфа́льт, -ту 
питтици́т пітици́т, -ту 
питуита́рный пітуїта́рний 
питьево́й питни́й; п-ва́я вода́ питна́ вода́ 
пи́хта яли́ця, -ці, т. -цею 
пици́т піци́т, -ту 
пла́вательный пла́вальний; п-ная пере-

по́нка пла́вальна пере́тинка; п-ная плас-
ти́нка пла́вальна пласти́нка; п. волосо́к 
пла́вальний волосо́к 

пла́вающий пливу́чий, пливни́й; п-щая 
льди́на пливу́ча (пливна́) крижи́на (кри́га, 
льоди́на); п-щая фо́рма пливу́ча (пливна́) 
фо́рма; п-щая фра́кция пливу́ча фра́кція; 
п. лёд пливу́чий (пливни́й) лід, пливу́ча 
(пливна́) кри́га; п. планкто́н пливу́чий 
(пливни́й) планкто́н; п. у́голь пливу́че 
(пливне́) ву́гі́лля 

плави́к плави́к, -ку́  
пла́вико́вый плавико́вий; воню́чий п. 

шпат смердю́чий плавико́вий шпат; п-вая 
кислота́ плавико́ва кислота́; п. шпат пла-
вико́вий шпат 

плави́льный плави́льний; п. ти́гель 
плави́льний ти́гель 

пла́вить[ся] пла́вити[ся], -вить[ся] 
пла́вка пла́вка, -ки, д. и п. -ці, р. мн.  

-вок, (неоконч. д. – ещё) пла́влення; 
восстанови́тельная п. відно́вна пла́вка; 
зо́нная п. зо́нна пла́вка; избира́тельная п. 
вибірко́ва пла́вка; мгнове́нная п. миттє́ва 
пла́вка; окисли́тельная п. оксидаці́йна 
(окисна́, оки́снювальна) пла́вка; стекло-
ви́дная п. склоподі́бна пла́вка 

пла́вкий плавки́й; п. предохрани́тель 
плавки́й запобі́жник 

пла́вкость пла́вкість, -кості, т. -кістю 
плавле́ние 1. пла́влення; вы́борочное п. 

вибірко́ве пла́влення; га́зовое п. га́зове 
пла́влення; инконгруэ́нтное п. інкон-
груе́нтне пла́влення; конгруэ́нтное п. кон-
груе́нтне пла́влення; конта́ктовое п. кон-
та́ктове пла́влення; неконгруэ́нтное п. не-
конгруе́нтне пла́влення; п. аге́нта пла́влення 
аге́нта; фрикцио́нное п. фрикці́йне пла́в-
лення; чи́стое п. чи́сте пла́влення; эвтек-
ти́ческое п. евтекти́чне пла́влення; 

2. (топление) то́плення 

пла́вленный пла́влений; п. база́льт 
пла́влений база́льт; пла́вленый кварц 
пла́влений кварц; пла́вленый фосфа́т 
пла́влений фосфа́т 

пла́вни мн. пла́вні, -нів 
плавни́к 1. плаве́ць, -вця́, т. -вце́м, плав-

ни́к, -ка́; брюшно́й п. черевни́й плаве́ць 
(плавни́к); гетероцерка́льный п. гетеро-
церка́льний плаве́ць (плавни́к); гипоцер-
ка́льный п. гіпоцерка́льний плаве́ць  
(плавни́к); гомоцерка́льный п. гомоцер-
ка́льний плаве́ць (плавни́к); грудно́й п. 
грудни́й плаве́ць (плавни́к); дифицер-
ка́льный п. дифіцерка́льний плаве́ць 
(плавни́к); непа́рный п. непа́рний плаве́ць 
(плавни́к); обратнонеравноло́пастный п. 
зворотнонерівнолопате́вий плаве́ць (плав-
ни́к); па́рный п. па́рний плаве́ць (плав-
ни́к); п. пла́вающей пти́цы плаве́ць (плав-
ни́к) пливу́чого пта́ха; равноло́пастный п. 
однаковолопате́вий (рівнолопате́вий) пла-
ве́ць (плавни́к); спинно́й п. спинни́й пла-
ве́ць (плавни́к); сре́дний брюшно́й п. се-
ре́дній черевни́й плаве́ць (плавни́к); уко-
ро́ченно-гетероцерка́льный п. уко-
ро́чено-гетероцерка́льний плаве́ць (плав-
ни́к); хвостово́й п. хвостови́й плаве́ць 
(плавни́к); 

2. (обломки деревьев, выбрасываемые на 
берег) плавни́к, -ка́ 

плавнико́вый плавце́вий, плавнико́вий; 
п-вая скла́дка плавце́ва (плавнико́ва) 
скла́дка; п. луч плавце́вий (плавнико́вий) 
про́мінь 

плавникообра́зный плавцеподі́бний, 
плавникоподі́бний; плавникообра́зная 
мембра́на плавцеподі́бна (плавникопо-
ді́бна) мембра́на 

пла́вный пла́вний; п-ная скла́дка 
пла́вна скла́дка 

плаву́честь плаву́чість, -чості, т. -чістю, 
пливу́чість, -чості, т. -чістю 

плаву́чий плаву́чий, пливу́чий; п-чее 
зо́лото плаву́че (пливу́че) зо́лото; п. лёд 
плаву́чий (пливу́чий) лід, плаву́ча (пли-
ву́ча) кри́га 

плагиоапли́т плагіоаплі́т, -ту 
плагиобаза́льт плагіобаза́льт, -ту 
плагиогедри́ческий плагіогедри́чний 
плагиогне́йс плагіогне́йс, -су 
плагиограни́т плагіограні́т, -ту 
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плагиокла́з плагіокла́з, -зу; известко́-
вистый п. вапни́стий плагіокла́з; извест-
ко́во-щелочно́й п. вапни́сто-лу́жний пла-
гіокла́з; известко́вый п. вапня́ний плагіо-
кла́з; ка́лиевый п. ка́лієвий плагіокла́з; 
метаморфи́ческий п. метаморфі́чний 
плагіокла́з; метасомати́ческий п. метасо-
мати́чний плагіокла́з; му́тный п. кала-
му́тний плагіокла́з; на́тровый п. на́тровий 
плагіокла́з; о́блачный п. хма́рний плагіо-
кла́з; щёлочно-известко́вый п. лу́жно-
вапни́стий плагіокла́з; щелочно́й п. 
лу́жний плагіокла́з 

плагиоклази́т плагіоклази́т, -ту 
плагиокла́зовый плагіокла́зовий; п-вое 

стекло́ плагіокла́зове скло; п. апли́т пла-
гіокла́зовий аплі́т; п. база́льт плагіок-
ла́зовий база́льт; п. гнейс плагіокла́зовий 
гнейс; п. грани́т плагіокла́зовий грані́т; 
п. порфи́р плагіокла́зовий порфі́р; п. сие-
ни́т плагіокла́зовий сієні́т; п. шонкини́т 
плагіокла́зовий шонкіні́т 

плагиони́т плагіоні́т, -ту 
плагиопорфи́р плагіопорфі́р, -ру 
плагиотетре́ны мн. плагіотетре́ни, -нів 
плагиофи́р плагіофі́р, -ру 
плагиофи́ровые сущ., мн. плагіофір́ові,  

-вих 
плагиоцитри́т плагіоцитри́т, -ту 
плагитрахи́т плагітрахі́т, -ту 
плаготриэ́ны мн. плаготріе́ни, -нів 
пла́зма пла́зма, -ми 
плазмати́ческий плазмати́чний; п. во-

ротничо́к плазмати́чний коміре́ць 
плазмога́мия плазмога́мія, -мії 
плазоли́т плазолі́т, -ту 
пла́йя пла́йя, пла́йї, т. пла́йєю 
плакантиклина́ль плакантикліна́ль, -лі, 

т. -ллю 
плакоде́рма плакоде́рма, -ми 
плакодо́нты мн. плакодо́нти, -тів 
плако́идный плако́їдний; п-ная чешуя́ 

плако́їдна луска́; п. кора́лл плако́їдний 
кора́л 

плакозо́а плакозо́а (нескл.) 
плаколи́т плаколі́т, -ту 
плако́р плако́р, -ру 
плакосинклина́ль плакосинкліна́ль, -лі, 

т. -ллю 
пламегаси́тель полум'яга́сни́к, -ка 
пла́менно-фотометри́ческий полум'я́но-

фотометри́чний; п.-ф-кое определе́ние 
полум'я́но-фотометри́чне ви́значення 

пла́менный полум'я́ний, полумене́вий; 
п-ная дуга́ полум'я́на (полумене́ва) дуга́; 
п-ная спектрофотоме́трия полум'я́на 
(полумене́ва) спектрофотоме́трія; п. гнейс 
полум'я́ний (полумене́вий) гнейс; п. до-
ломи́т полум'я́ний доломі́т; п. ме́ргель 
полум'я́ний (полумене́вий) ме́ргель; 
п. опа́л полум'я́ний (полумене́вий) опа́л; 
п. у́голь полум'я́не (полумене́ве) ву́гі́лля 

пламеобра́зный полум'яноподі́бний; п-ная 
структу́ра полум'яноподі́бна структу́ра 

пла́мя по́лум'я; восстанови́тельное п. 
відно́вне по́лум'я; коптя́щее п. кі́птяве 
по́лум'я; окисли́тельное п. оксидаці́йне 
(окисне́, оки́снювальне) по́лум'я 

план план, -ну; гипсометри́ческий п. 
гіпсометри́чний план; п. в горизонта́лях 
план у горизонта́лях; п. в штриха́х план у 
штриха́х; п. го́рных рабо́т план гірни́чих 
робі́т; п. ликвида́ции ава́рий план лікві-
да́ції ава́рій; п. пове́рхности план пове́рх-
ні; п. проб план проб; ситуацио́нный п. 
ситуаці́йний план 

планаксина́льный планаксина́льний;  
п-ная симме́три́я планаксина́льна симетрі́я 

планаре́я планаре́я, -ре́ї 
плана́ция плана́ція, -ції 
планери́т планери́т, -ту 
плане́та плане́та, -ти 
планета́рный планета́рний; п-ная гео-

морфоло́гия планета́рна геоморфоло́гія; 
п-ная моде́ль планета́рна моде́ль; п-ная 
стратиграфи́ческая шкала́ планета́рна 
стратиграфі́чна шкала́; п-ная трещино-
ва́тость планета́рна тріщинува́тість; п-ная 
циркуля́ция планета́рна циркуля́ція;  
п-ная эволю́ция планета́рна еволю́ція; 
п. глуби́нный разло́м планета́рний гли-
би́нний розло́м 

плане́тный плане́тний; п-ное вещество 
плане́тна речовина́ 

планетозима́ль планетозима́ль 
планетозима́льный планетозима́льний; 

п-ная гипо́теза планетозима́льна гіпо́теза 
планетоло́гия планетоло́гія, -гії; срав-

ни́тельная п. порівня́льна планетоло́гія 
планиантиклина́ль планіантикліна́ль,  

-лі, т. -ллю 
планиме́тр планіме́тр, -ра 
планиметри́ческий планіметри́чний 
планиме́трия планіме́трія, -рії 
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плани́рование планува́ння; п. го́рного 
произво́дства планува́ння гірни́чого ви-
робни́цтва; экологи́ческое п. екологі́чне 
планува́ння 

планиспира́льный планіспіра́льний; п-ная 
ра́ковина планіспіра́льна черепа́шка (му́шля, 
ско́йка) 

планифлюка́ция планіфлюка́ція, -ції 
планкообра́зный планкоподі́бний 
планкто́н планкто́н, -ну; во́дорослевый п. 

во́доростевий планкто́н; мёртвый п. 
ме́ртвий планкто́н; морско́й п. морськи́й 
планкто́н; настоя́щий п. спра́вжній план-
кто́н; озёрный п. озе́рний планкто́н; океа-
ни́ческий п. океані́чний планкто́н; 
пла́вающий п. пливу́чий (пливни́й) план-
кто́н; п. солонова́тых вод планкто́н солону-
ва́тих вод; п. теку́чих вод планкто́н пли́нних 
вод; пресново́дный п. прісново́дний план-
кто́н; прудово́й п. ставови́й (ставко́вий) 
планкто́н; речно́й п. річкови́й планкто́н; 
сетево́й п. сіткови́й (сітьови́й) планкто́н; 
совреме́нный п. суча́сний планкто́н 

планкто́нный планкто́нний; п-ная 
фо́рма планкто́нна фо́рма 

планктоцено́з планктоцено́з, -зу 
планорбе́ловый планорбе́ловий; п-вая 

сви́та планорбе́лова сві́та 
планоферри́т планофери́т, -ту 
планофи́ровый планофі́ровий; п-вая 

поро́да планофі́рова поро́да 
план-паралле́льный план-парале́льний; 

п.-п-ная тексту́ра план-парале́льна  
тексту́ра 

пла́нула пла́нула, -ли 
планшеи́т планшеї́т, -ту 
планше́т планше́т, -та 
планше́тный планше́тний; п-ная ка́рта 

планше́тна ка́рта (ма́па); п-ная съёмка 
планше́тне зніма́ння (планше́тна зйо́мка) 

пласт пласт, -та, (слой – ещё) шар, -ру; 
ассоции́рованные п-ты́ асоційо́вані плас-
ти́ (шари́); благоприя́тный п. сприя́т-
ливий пласт (сприя́тливий шар); верти-
ка́льно залега́ющий п. вертика́льно заля-
га́ючий (зале́глий) пласт (вертика́льно 
заляга́ючий [зале́глий] шар); ве́рхний п. 
ве́рхній пласт (ве́рхній шар); вися́чий п. 
вися́чий пласт (вися́чий шар); 
включённый п. вклю́чений пласт 
(вклю́чений шар); водоно́сный п. водо-
но́сний пласт (водоно́сний шар); водо-

проница́емый п. водопроникни́й пласт 
(водопроникни́й шар); волни́стый п. хви-
ля́стий пласт (хвиля́стий шар); вскры́тый п. 
розкри́тий пласт (розкри́тий шар); 
га́зовый п. га́зовий пласт (га́зовий шар); 
горизонта́льный п. горизонта́льний пласт 
(горизонта́льний шар); диагона́льный п. 
діагона́льний пласт (діагона́льний шар); 
дуа́бские п-ты́ дуа́бські пласти́ (шари́); 
залега́ющий п. заляга́ючий (заляга́ючий 
шар) пласт; заро́дышевый п. зародко́вий 
пласт (зародко́вий шар); защи́тный п. 
захисни́й пласт (захисни́й шар); золото-
но́сный (золотосодержа́щий) п. золото-
но́сний (золотовмі́сний) пласт (золото-
но́сний [золотовмі́сний] шар); изо́гнутый п. 
зі́гнений (зі́гнутий, ви́гнутий) пласт 
(зі́гнений [зі́гнутий, ви́гнутий] шар); ин-
дика́торный п. індика́торний пласт (інди-
ка́торний шар); интрузи́вный п. інтру-
зи́вний пласт (інтрузи́вний шар); камен-
ноу́гольный п. кам'янову́гі́льний пласт 
(кам'янову́гі́льний шар); класти́ческий п. 
класти́чний пласт (класти́чний шар); кла-
стоге́нный п. кластоге́нний пласт (класто-
ге́нний шар); компете́нтный п. компе-
те́нтний пласт (компете́нтний шар); конт-
роли́рующий п. контро́льний (пере-
ві́рчий) пласт (контро́льний [переві́рчий] 
шар); косо́й п. ко́сий (скісни́й, навскі́сний) 
пласт (ко́сий [скісни́й, навскі́сний] шар); 
кро́ющий п. покривни́й пласт (покривни́й 
шар); крутопа́дающий п. крутоспадни́й 
(стрімкоспадни́й) пласт (крутоспадни́й 
[стрімкоспадни́й] шар); лежа́щий п. за-
ле́глий (лежа́чий) пласт (зале́глий [ле-
жа́чий] шар); линзови́дный (линзооб-
ра́зный) п. лінзоподі́бний пласт (лінзопо-
ді́бний шар); маломо́щный п. малопо-
ту́жний пласт (малопоту́жний шар); мар-
киру́ющий п. маркува́льний пласт (мар-
кува́льний шар); ме́дистый п. мі́дистий 
пласт (мі́дистий шар); мо́щный п. по-
ту́жний пласт (поту́жний шар); на-
кло́нный п. похи́лий пласт (похи́лий 
шар); налега́ющий п. нале́глий (наля-
га́ючий) пласт (нале́глий [наляга́ючий] 
шар); нано́сный п. наносни́й пласт (нано-
сни́й шар); нару́шенный п. пору́шений 
пласт (пору́шений шар); ненару́шенный п. 
непору́шений пласт (непору́шений шар); 
непродукти́вный п. непродукти́вний 
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пласт (непродукти́вний шар); непрони-
ца́емый п. непроникни́й пласт (непроник-
ни́й шар); непроткну́тый п. непроткну́тий 
пласт (непроткну́тий шар); нефтегазо-
но́сный п. нафтогазоно́сний пласт (нафто-
газоно́сний шар); нефтено́сный п. нафто-
но́сний пласт (нафтоно́сний шар); нефтя-
но́й п. на́фто́вий пласт (на́фто́вий шар); 
нечи́стый п. нечи́стий пласт (нечи́стий 
шар); однопоро́дные п-ты́ однопоро́дні 
пласти́ (шари́); одноро́дный п. однорі́дний 
пласт (однорі́дний шар); озёрный п. озе́рний 
пласт (озе́рний шар); опо́рный п. опо́рний 
пласт (опо́рний шар); опроки́нутый п. 
переки́нутий (переве́рнутий, переве́р-
нений) пласт (переки́нутий [переве́рнутий, 
переве́рнений] шар); оса́дочный п. оса-
до́вий пласт (осадо́вий шар); отбива́емый п. 
відби́ваний пласт (відби́ваний шар); 
па́дающий п. спадни́й пласт (спадни́й 
шар); перехо́дный п. перехідни́й пласт 
(перехідни́й шар); песча́никовый п. піс-
ковико́вий пласт (пісковико́вий шар);  
п-ты́ внахлёстку пласти́ (шари́) вна-
пу́сток; пло́тный п. щі́льний пласт 
(щі́льний шар); плыву́чий п. пливу́чий 
пласт (пливу́чий шар); пове́рхностный п. 
поверхне́вий пласт (поверхне́вий шар); 
поднима́ющийся п. висхідни́й пласт (ви-
східни́й шар); подпо́чвенный п. підґрун-
тови́й пласт (підґрунтови́й шар); подсти-
ла́ющий п. підстильни́й пласт (підстиль-
ни́й шар); покрыва́ющий п. покривни́й 
пласт (покривни́й шар); поло́гий п. 
спа́дистий пласт (спа́дистий шар); поло-
гопа́дающий п. похилоспадни́й пласт 
(похилоспадни́й шар); по́ристый п. 
по́ристий пласт (по́ристий шар); пробу-
рённый п. пробу́рений пласт (пробу́рений 
шар); про́йденный п. про́йдений пласт 
(про́йдений шар); промежу́точный п. 
промі́жний пласт (промі́жний шар); пус-
то́й п. поро́жній (пусти́й) пласт (поро́жній 
[пусти́й] шар); рабо́чий п. робо́чий пласт 
(робо́чий шар); раздвоённый п. роз-
дво́єний пласт (роздво́єний шар); раздро-
блённый п. роздро́блений пласт (роз-
дро́блений шар); раздува́ющийся п. роз-
дувни́й пласт (роздувни́й шар); разра-
ба́тываемый п. розро́блюваний пласт 
(розро́блюваний шар); расщеплённый п. 
розще́плений пласт (розще́плений шар); 

ру́дный п. ру́дний пласт (ру́дний шар); 
руководя́щий п. провідни́й пласт (про-
відни́й шар); ры́хлый п. пухки́й пласт 
(пухки́й шар); сбли́женные п-ты́ 
збли́жені пласти́ (шари́); сбро́шенный п. 
ски́нутий пласт (ски́нутий шар); 
сдво́енный п. здво́єний пласт (здво́єний 
шар); скла́дчатый п. складча́стий пласт 
(складча́стий шар); слабонакло́нный п. 
слабкопохи́лений пласт (слабкопохи́лений 
шар); сло́жный п. складни́й пласт (склад-
ни́й шар); слои́стый п. шарува́тий (плас-
тува́тий) пласт; смещённый п. змі́щений 
пласт (змі́щений шар); смя́тый п. зім'я́тий 
(пом'я́тий) пласт (зім'я́тий [пом'я́тий] 
шар); согла́сно залега́ющий п. згі́дно 
заляга́ючий пласт (згі́дно заляга́ючий 
шар); согла́сные п-ты́ згі́дні пласти́ (ша-
ри́); соляно́й п. соляни́й пласт (соляни́й 
шар); сопряжённые п-ты́ сполу́чені 
(з'є́днані) пласти́ (шари́); сре́дний п. се-
ре́дній пласт (сере́дній шар); у́гольный п. 
ву́гі́льний пласт (ву́гі́льний шар); экра-
ни́рующий п. екранува́льний пласт (екра-
нува́льний шар); эксплуати́руемый п. 
експлуато́ваний пласт (експлуато́ваний 
шар); экструзи́вный п. екструзи́вний 
пласт (екструзи́вний шар) 

пласте́з пласте́з, -зу 
пластили́н пластилі́н, -ну 
пласти́на пласти́на, -ни; дополни́тель-

ная п. додатко́ва пласти́на; кардина́льные 
п-ны кардина́льні пласти́ни; кре́мниевая п. 
кре́мнієва пласти́на; крура́льная п. кру-
ра́льна пласти́на; крылови́дная п. крилопо-
ді́бна пласти́на; латера́льная п. лате-
ра́льна пласти́на; маргина́льная п. маргі-
на́льна пласти́на; межперегоро́дочная п. 
міжперегоро́дкова пласти́на; мезоме́рная п. 
мезомі́рна пласти́на; му́скульная п. 
му́скульна пласти́на; п. листа́ пласти́на 
листа́; п. отбо́ра пласти́на відбо́ру; ра-
диа́льная п. радіа́льна пласти́на; раз-
ме́ченная спира́лью п. розмі́чена спі-
ра́ллю пласти́на; разобщённая замо́чная п. 
роз'є́днана (відокре́млена) замко́ва пласти́на: 
ростра́льная п. ростра́льна пласти́на; 
септоге́нная п. септоге́нна пласти́на; сре-
ди́нная п. сере́динна пласти́на; фовесеп-
та́льные п-ны фовесепта́льні пласти́ни; 
хилидиа́льные п-ны хілідіа́льні плас-
ти́ни; це́льная замо́чная п. суці́льна  
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замко́ва пласти́на; эндосифо́нные п-ны 
ендосифо́нні пласти́ни 

пласти́нка пласти́нка, -ки, д. и п. -нці, 
р. мн. -нок; адамбулакра́льная п. адам-
булакра́льна пласти́нка; адрадиа́льная п. 
адрадіа́льна пласти́нка; аксилля́рная п. 
аксиля́рна пласти́нка; амбулакра́льная п. 
амбулакра́льна пласти́нка; анира-
диа́льная п. анірадіа́льна пласти́нка; ар-
бацио́идная п. арбаціо́їдна пласти́нка; 
а́рочная п. а́ркова (а́рочна) пласти́нка; 
база́льная п. база́льна пласти́нка; 
бесструкту́рная п. безструкту́рна плас-
ти́нка; биква́рцевая п. біква́рцева плас-
ти́нка; бокова́я п. бічна́ (бокова́) плас-
ти́нка; букка́льная п. морски́х еже́й бу-
ка́льна пласти́нка морськи́х їжакі́в; бук-
ка́льная п. морски́х звёзд бука́льна плас-
ти́нка морськи́х зіро́к; ве́рхняя п. сизи́гии 
ве́рхня пласти́нка сізи́гії; ве́рхняя ра-
диа́льная п. ве́рхня радіа́льна пласти́нка; 
вну́тренняя глазна́я п. вну́трішня о́чна 
пласти́нка; выступа́ющая глазна́я п.  
виступна́ (висувна́) о́чна пласти́нка; 
ги́псовая п. гі́псова пласти́нка; глазна́я п. 
очна́ пласти́нка; гребна́я п. гребна́ плас-
ти́нка; двойнико́вая п. двійнико́ва плас-
ти́нка; дельтидиа́льная п. дельтидіа́льна 
пласти́нка; дельто́идная п. дельто́їдна 
пласти́нка; диадемато́идная п. діадема-
то́їдна пласти́нка; диадемо́идная п. діаде-
мо́їдна пласти́нка; дискови́дная, дискоо-
бра́зная п. дископодіб́на пласти́нка; до-
полни́тельная п. додатко́ва пласти́нка; 
дорса́льные п-ки дорса́льні пласти́нки; 
дорсолатера́льные п-ки дорсолатера́льні 
пласти́нки; жа́берная п. зя́брова плас-
ти́нка; за́дняя ра́ковинная п. за́дня чере-
па́шкова пласти́нка; замо́чная п. замко́ва 
пласти́нка; зубна́я п. брахиопо́ды зубна́ 
пласти́нка брахіопо́ди; зубна́я п. червя́ 
зубна́ пласти́нка черв'яка́; инсери́йная п. 
інсері́йна пласти́нка; интербрахиа́льная п. 
інтербрахіа́льна пласти́нка; интер-
калля́рная глазна́я п. інтеркаля́рна о́чна 
пласти́нка; интернода́льная п. інтерно-
да́льна пласти́нка; интеррадиа́льная п. 
інтеррадіа́льна пласти́нка; инфраба-
за́льная п. інфрабаза́льна пласти́нка; ин-
фралатера́льная п. інфралатера́льна пла-
сти́нка; инфрамаргина́льная п. інфрама-
ргіна́льна пласти́нка; инфранода́льная п. 

інфранода́льна пласти́нка; краева́я п. 
крайова́ пласти́нка; кро́ющая п. покривна́ 
пласти́нка; кутикуля́рная п. кутикуля́рна 
пласти́нка; лабра́льная п. лабра́льна пла-
сти́нка; ланцетови́дная п. ланцетоподі́бна 
пласти́нка; латера́льная п. латера́льна 
пласти́нка; лучева́я п. промене́ва плас-
ти́нка; мадрепо́ровая п. мадрепо́рова пла-
сти́нка; маргина́льная п. маргіна́льна 
пласти́нка; медулля́рная п. медуля́рна 
пласти́нка; межамбулякра́льная п. міжа-
мбулякра́льна пласти́нка; межка́мерная п. 
міжка́мерна пласти́нка; межлучева́я п. 
міжпромене́ва пласти́нка; межручна́я п. 
міжручна́ пласти́нка; нару́жная п. 
зо́внішня пласти́нка; непа́рная база́льная п. 
непа́рна база́льна пласти́нка; нерва́льная п. 
нерва́льна пласти́нка; нижнеосно́вная п. 
нижньоосно́вна пласти́нка; ни́жняя ра-
диа́льная п. ни́жня радіа́льна пласти́нка; 
нода́льная п. нода́льна пласти́нка; оку-
ля́рная п. окуля́рна пласти́нка; основна́я п. 
основна́ пласти́нка; пентагона́льная п. 
пентагона́льна пласти́нка; перви́чная 
радиа́льная п. перви́нна радіа́льна плас-
ти́нка; перистома́льная п. перистома́льна 
пласти́нка; перрадиа́льная п. перра-
діа́льна пласти́нка; пла́вательная п. 
пла́вальна пласти́нка; п. деформа́ции пла-
сти́нка деформа́ції; п. пири́та пласти́нка 
піри́ту; п. релье́фа пласти́нка рельє́фу; 
покрывна́я п. покривна́ пласти́нка; ра-
диа́льная п. радіа́льна пласти́нка; рёбер-
ная п. ребро́ва (ребе́рна) пласти́нка; розе-
ткови́дная п. розеткоподі́бна пласти́нка; 
ромбови́дная п. ромбоподі́бна пласти́нка; 
ротова́я п. ротова́ пласти́нка; септа́льная п. 
септа́льна пласти́нка; серпови́дная п. 
серпоподі́бна пласти́нка; се́тчатая п. сіт-
ча́ста (сітча́та) пласти́нка; сирингоге́нная п. 
сирингоге́нна пласти́нка; ситови́дная п. 
ситоподі́бна пласти́нка; сло́жная п. скла-
дна́ пласти́нка; слюдяна́я п. слюдяна́ пла-
сти́нка; соединённая дельтидиа́льная п. 
з'є́днана дельтидіа́льна пласти́нка; соеди-
ни́тельная п. сполу́чна (з'є́днувальна) 
пласти́нка; спа́йная п. спа́йна пласти́нка; 
спира́льная п. спіра́льна пласти́нка; сре-
ди́нная п. сере́динна пласти́нка; сре́дняя п. 
сере́дня пласти́нка; стерна́льная п. стер-
на́льна пласти́нка; стигма́льная п. стиг-
ма́льна пласти́нка; супрамаргина́льная п. 
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супрамаргіна́льна пласти́нка; табли́тчатая п. 
табли́тчаста пласти́нка; тёмная п. те́мна 
пласти́нка; термина́льная п. терміна́льна 
пласти́нка; у́стьевая (устьева́я) п. устє́ва 
пласти́нка; хилидиа́льная п. хілідіа́льна 
пласти́нка; хити́новая (хити́нная) 
вну́тренняя п. хіти́нова (хіти́нна) вну́трішня 
пласти́нка; центра́льная п. центра́льна пла-
сти́нка; центра́льно-радиа́льная п. 
центра́льно-радіа́льна пласти́нка; цида-
ро́идная п. цидаро́їдна пласти́нка; цифо-
зомо́идная п. цифозомо́їдна пласти́нка; 
черепи́тчатая п. черепи́чна пласти́нка; 
эпистерна́льная п. епістерна́льна плас-
ти́нка; яре́мная п. яре́мна пласти́нка 

пластиножа́берные сущ., мн. пластино-
зя́брові, -вих 

пластиноко́жие сущ., мн. пластинош-
кі́рі, -рих 

пластиноко́жий пластиношкі́рий 
пластинообра́зный пластиноподі́бний;  

п-ные отложе́ния пластиноподі́бні ві́дклади 
пластинчатожа́берные сущ., мн. плас-

тинчастозя́брові, -вих; настоя́щие п. 
спра́вжні пластинчастозя́брові 

пластинчатожа́берный пластинчасто-
зя́бровий; п. моллю́ск пластинчасто-
зя́бровий молю́ск 

пласти́нчато-звёздчатый пласти́нчасто-
зірча́стий; п.-з-тая структу́ра пла-
сти́нчасто-зірча́ста структу́ра 

пластинчатоклю́вые сущ., мн. пластин-
частодзьо́бі, -бих 

пласти́нчатость пласти́нчастість, -тості, 
т. -тістю 

пласти́нчатый пласти́нчастий; п-тая 
крупносла́нцевая тексту́ра пласти́нчаста 
крупносла́нцева тексту́ра; п-тая отде́ль-
ность пласти́нчаста окре́мість; п-тая по-
ро́да пласти́нчаста поро́да; п-тая се́пта 
пласти́нчаста се́пта; п-тая структу́ра пла-
сти́нчаста структу́ра; п-тое зерно́ плас-
ти́нчасте зе́рно́; п-тое строе́ние плас-
ти́нчаста будо́ва; п. бари́т пласти́нчастий 
бари́т; п. графи́т пласти́нчастий графі́т; 
п. известня́к пласти́нчастий вапня́к; 
п. изло́м пласти́нчастий злам (злом); 
п. кальци́т пласти́нчастий кальци́т; 
п. криста́лл пласти́нчастий криста́л; 
п. минера́л пласти́нчастий мінера́л; 
п. о́блик пласти́нчастий о́брис; п. серпен-
ти́н пласти́нчастий серпенти́н; п. слой 

пласти́нчастий шар; п. у́голь пласти́нчасте 
ву́гі́лля 

пластифа́ктор пластифа́ктор, -ра 
пласти́ческий пласти́чний; п-кая гли́на 

пласти́чна гли́на; п-кая деформа́ция пла-
сти́чна деформа́ція; п-кая ма́сса плас-
ти́чна ма́са; п-кая поро́да пласти́чна по-
ро́да; п. вы́брос пласти́чний ви́кид; 
п. цеме́нт пласти́чний цеме́нт; п-кое раз-
руше́ние пласти́чне руйнува́ння; п-кое 
состоя́ние пласти́чний стан; п-кое те-
че́ние пласти́чна течія́; п-кое ядро́ плас-
ти́чне ядро́ 

пласти́чность пласти́чність, -ності, т.  
-ністю; п. го́рной ма́ссы пласти́чність 
гірсько́ї ма́си; скры́тая п. прихо́вана пла-
сти́чність 

пласти́чный пласти́чний; п-ная гли́на 
пласти́чна гли́на; п-ная зо́на пласти́чна 
зо́на; п-ная эне́ргия пласти́чна ене́ргія;  
п-ное проникнове́ние пласти́чне прони-
ка́ння (прони́кнення); п-ные наруше́ния 
пласти́чні пору́шення; п. магни́т плас-
ти́чний магні́т; п. у́голь пласти́чне ву́гі́лля 

пласт-колле́ктор пласт-коле́ктор, -ра 
пластма́сса пластма́са, -си 
пластова́ние пластува́ння, шарува́ння 
пластово́й пластови́й, (слоистый) шаро-

ви́й; анома́льное (аномали́йное) п-во́е 
давле́ние анома́льний (аномалі́йний) пла-
стови́й (шарови́й) тиск; залега́ющая  
п-ва́я соль заляга́юча пластова́ (шарова́) 
сіль; кони́ческая п-ва́я жи́ла коні́чна 
пластова́ (шарова́) жи́ла; п-ва́я вода́ плас-
това́ (шарова́) вода́; п-ва́я волна́ пластова́ 
(шарова́) хви́ля; п-ва́я гипо́теза пластова́ 
(шарова́) гіпо́теза; п-ва́я жи́ла пластова́ 
(шарова́) жи́ла; п-ва́я за́лежь пластови́й 
(шарови́й) по́клад; п-ва́я интру́зия плас-
това́ (шарова́) інтру́зія; п-ва́я инъе́кция 
пластова́ (шарова́) ін'є́кція; п-ва́я ка́рта 
пластова́ (шарова́) ка́рта (ма́па); п-ва́я 
отде́льность пластова́ (шарова́) окре́мість; 
п-ва́я про́ба пластова́ (шарова́) про́ба;  
п-ва́я равни́на пластова́ (шарова́) рів-
ни́на; п-ва́я структу́ра пластова́ (шарова́) 
структу́ра; п-ва́я тектсту́ра пластова́ (ша-
рова́) тексту́ра; п-ва́я температу́ра плас-
това́ (шарова́) температу́ра; п-ва́я 
тре́щина пластова́ (шарова́) трі́щина;  
п-ва́я эне́ргия пластова́ (шарова́) ене́ргія; 
п-во́е включе́ние пластове́ (шарове́) 
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вклю́чення; п-во́е давле́ние пластови́й 
(шарови́й) тиск; п-во́е месторожде́ние 
пластове́ (шарове́) родо́вище; п-во́е плато́ 
пластове́ (шарове́) пла́то; п. доломи́т пла-
стови́й (шарови́й) доломі́т; п. надви́г пла-
стови́й (шарови́й) на́сув; п. пе́пел пласто-
ви́й (шарови́й) по́піл; п. пото́к пластови́й 
(шарови́й) поті́к; п. сброс пластови́й (ша-
рови́й) скид; п. флюи́д пластови́й (шаро-
ви́й) флюї́д; п. фосфори́т пластови́й (ша-
рови́й) фосфори́т 

пластога́мия пластога́мія, -мії, шаро-
га́мія, -мії 

пластоиспыта́тель пластовипро́бувач,  
-ча, т. -чем, шаровипро́бувач, -ча, т. -чем 

пласто́метр пласто́метр, -ра, шаро́метр, -ра 
пластометри́ческий пластометри́чний, 

шарометри́чний; п-кая уса́дка пластомет-
ри́чна (шарометри́чна) уса́дка; п. па-
ра́метр пластометри́чний пара́метр 

пластоме́трия пластоме́трія, -рії, шаро-
ме́трія, -рії 

пластообра́зный пластоподі́бний, шаро-
поді́бний; п-ная за́лежь пластоподі́бний 
(шароподі́бний) по́клад; п-ная отде́льность 
пластоподі́бна (шароподі́бна) окре́мість;  
п-ное месторожде́ние пластоподі́бне (ша-
роподі́бне) родо́вище 

пластопересече́ние пластопере́тин, -ну, 
шаропере́тин, -ну 

пластоти́п пластоти́п, -пу, шароти́п, -пу 
пласт-проводни́к пласт-провідни́к, -ка́, 

шар-провідни́к, -ка́ 
пластро́н пластро́н, -на; амфистер-

на́льный п. амфістерна́льний пластро́н; 
меридиона́льный п. меридіона́льний 
пластро́н; метастериа́льный п. метасте-
ріа́льний пластро́н 

плата́новые сущ., мн. плата́нові, -вих 
платарси́т платарси́т, -ту 
платибелодо́н платибелодо́н, -на 
пла́тина пла́тина, -ни; гу́бчатая п. 

гу́бчаста (гу́бчата, губкува́та) пла́тина; 
желе́зистая п. залі́зиста пла́тина; 
ири́дистая п. іри́диста пла́тина; ме́дная п. 
мі́дна пла́тина; мышьяко́вистая п. арсе-
нува́та пла́тина; саморо́дная п. саморо́дна 
пла́тина; хло́рная п. хло́рна пла́тина 

платини́рованный платино́ваний; 
п. а́сбест платино́ваний азбе́ст 

пла́тинистый пла́тинистий; п-тое 
зо́лото пла́тинисте зо́лото; п. ири́дий 
пла́тинистий іри́дій 

платини́т платині́т, -ту 
пла́тиновый пла́тиновий; п-вая чернь 

пла́тинова чернь; п. минера́л пла́тиновий 
мінера́л; п. невьянски́т пла́тиновий нев'я-
нські́т; п. сульфарсени́д пла́тиновий  
сульфарсені́д 

платиносодержа́щий платиновмі́сний; 
п-щая ро́ссыпь платиновмі́сне розси́пище 
(платиновмі́сний ро́зсип) 

платиптери́гия платиптери́гія, -гії 
платице́льный платиці́лісний 
платицерати́д платицерати́д, -ду;  

шипови́дный п. шпича́стий платицерати́д 
плато́ плато́ (нескл.); вулкани́ческое п. 

вулкані́чне плато́; кардина́льное п. кар-
дина́льне плато́; ка́рстовое п. ка́рстове 
плато́; континента́льное п. континен-
та́льне плато́; ла́вовое п. ла́вове плато́; 
наго́рное п. нагі́рне плато́; пластово́е п. 
пластове́ (шарове́) плато́; п. тре́щинного 
ти́па плато́ трі́щинного ти́пу; подво́дное п. 
підво́дне плато́; структу́рное п. структу́рне 
плато́; уфи́мское п. уфи́мське плато́ 

платобаза́льт платобаза́льт, -ту 
платобаза́льтовый платобаза́льтовий; 

п-вая форма́ция платобаза́льтова фор-
ма́ція 

платовулкани́т платовулкані́т, -ту 
платообра́зный платоподі́бний; п-ная 

верши́на платоподі́бна верши́на 
платтнери́т платнери́т, -ту 
платфо́рма платфо́рма, -ми; абразио́н-

ная п. абразі́йна платфо́рма; Австра-
ли́йская п. Австралі́йська платфо́рма; 
адду́кторная п. аду́кторна платфо́рма; 
Африка́нская п. Африка́нська плат-
фо́рма; берегова́я п. берегова́ платфо́рма; 
Брази́льская п. Брази́льська платфо́рма; 
бурова́я п. бурова́ платфо́рма; волнопри-
бо́йная п. хвилеприбі́йна платфо́рма; 
Восточно-Европе́йская п. Східноєвро-
пе́йська платфо́рма; за́дняя п. за́дня плат-
фо́рма; Инди́йская п. Індій́ська плат-
фо́рма; Кита́йская п. Кита́йська плат-
фо́рма; континента́льная п. континен-
та́льна платфо́рма; морска́я бурова́я п. 
морська́ бурова́ платфо́рма; океани́ческая п. 
океані́чна платфо́рма; п. размы́ва плат-
фо́рма розми́ву; подво́дная п. підво́дна 
платфо́рма; Ру́сская п. Росій́ська плат-
фо́рма; Сиби́рская п. Сибі́рська плат-
фо́рма; ча́шечная п. чашкова́ платфо́рма
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платфо́рменно-геосинклина́льный плат-
фо́рмно-геосинкліна́льний; п.-г. эта́п  
платфо́рмно-геосинкліна́льний ета́п 

платфо́рменный платфо́рмний; п-ная 
котлови́на платфо́рмна уло́го́вина; п-ная 
ма́сса платфо́рмна ма́са; п-ная о́бласть 
платфо́рмна о́бласть; п-ная скла́дчатость 
платфо́рмна складча́стість; п-ная фа́ция 
платфо́рмна фа́ція; п-ная форма́ция пла-
тфо́рмна форма́ція; п. у́гольный бассе́йн 
платфо́рмний ву́гі́льний басе́йн; п. чехо́л 
платфо́рмний чохо́л 

плау́н п'я́дич, -ча т. -чем, плау́н, -на́; бу-
лавови́дный п. булавоподі́бний п'я́дич 
(плау́н); древови́дный (древообра́зный) п. 
деревоподі́бний п'я́дич (плау́н); равно-
спо́ровый п. рівноспо́ровий (однаково-
спо́ровий) п'я́дич (плау́н) 

плаунови́дные, плаунообра́зные сущ., мн. 
п'ядичеподі́бні, -них, плауноподі́бні, -них 

плау́новые сущ., мн. п'ядиче́ві, -вих, 
плауно́ві, -вих 

плауэни́т плауені́т, -ту (плауе́нський  
сієні́т) 

плацента́рный плацента́рний; п-ные 
млекопита́ющие плацента́рні ссавці́ 

плацида́рный плацида́рний; п-ная зо́на 
плацида́рна зо́на 

плащ плащ, -ща́, т. -ще́м 
плащеобра́зный плащоподі́бний; п-ная 

за́лежь плащоподі́бний по́клад; п-ное 
залега́ние плащоподі́бне заляга́ння; п-ное 
ру́дное те́ло плащоподі́бне ру́дне ті́ло 

плевра́льный плевра́льний; п-ная 
ло́пасть плевра́льна ло́пать; п. у́гол плев-
ра́льний кут 

плеза́нский плеза́нський; п. я́рус пле-
за́нський я́рус 

плезиоморфи́зм плезіоморфіз́м, -му 
плезиомо́рфия плезіомо́рфія, -фії 
плезиомо́рфный плезіомо́рфний; п-ное 

включе́ние плезіомо́рфне вклю́чення 
плезиофи́ровый плезіофі́ровий; п-вая 

поро́да плезіофі́рова поро́да; п-вая 
структу́ра плезіофі́рова структу́ра 

плейа́сы мн. плейа́си, -сів 
плейрази́т плейрази́т, -ту 
плейрогне́йс плейрогне́йс, -су 
плейрокла́з плейрокла́з, -зу 
плейсто́н плейсто́н, -на 
плейстосе́йста плейстосе́йста, -ти 

плейстосе́йстовый плейстосе́йстовий; 
п-вая о́бласть плейстосе́йстова о́бласть 

плейстофи́ровый плейстофі́ровий; п-вая 
структу́ра плейстофі́рова структу́ра 

плейстоце́н плейстоце́н, -ну 
плейстоце́новый плейстоце́новий; п-вая 

терра́са плейстоце́нова тера́са; п-вая фа́за 
плейстоце́нова фа́за; п-вая эпо́ха плей-
стоце́нова епо́ха; п. отде́л плейстоце́новий 
ві́дділ; п. леднико́вый пери́од плейсто-
це́новий льодовико́вий пері́од 

плейфери́т плейфери́т, -ту 
плекзоги́рный плекзогі́рний; п-ная 

ра́ковина плекзогі́рна черепа́шка (му́шля, 
ско́йка) 

плеко́идный плеко́їдний; п. полипня́к 
плеко́їдний поліпня́к 

плектогиро́идный плектогіро́їдний; п-ное 
навива́ние плектогіро́їдне навива́ння (на-
кру́чування) 

пленаргири́т пленаргіри́т, -ту 
плёнка плі́вка, -ки, д. и п. -вці, р. мн.  

-вок; иризи́рующая п. іризу́юча (іризу-
ва́льна) плі́вка; межзернова́я п. міжзерно-
ва́ плі́вка; ни́келевая п. ні́келева плі́вка; 
отсла́ивающаяся п. відшаро́вувальна 
плі́вка; у́гольная п. ву́гі́льна плі́вка 

плёночный плі́вковий; п-ная вла́га 
плі́вкова воло́га; п-ная влагоёмкость 
плі́вкова вологоє́мність (вологомі́сткість);  
п-ная вода́ плі́вкова вода́; п. мешо́чек 
плі́вковий міше́чок; п. периспо́рий 
плі́вковий периспо́рій; п. перти́т плі́вковий 
перти́т; п. цеме́нт плі́вковий цеме́нт 

плёнчатый плівча́стий 
плеовитрофи́ровый плеовітрофі́ровий;  

п-вая структу́ра плеовітрофі́рова структу́ра 
плеоморфи́зм плеоморфі́зм, -му 
плеомо́рфный плеомо́рфний 
плеона́ст плеона́ст, -ту; хро́мистый п. 

хро́мистий плеона́ст 
плеонекти́т плеонекти́т, -ту 
плеонофо́рмный плеонофо́рмний 
плеопо́да плеопо́да, -ди 
плеотельсо́н плеотельсо́н, -ну 
плеохрои́зм плеохроїз́м, -му; отра-

жа́тельный п. відбивни́й плеохрої́зм; 
си́льный п. си́льний плеохрої́зм; сла́бый п. 
слабки́й плеохрої́зм 

плеохрои́чный плеохроїч́ний; п-ная 
каёмка плеохрої́чна облямі́вка; п-ная обо-
ло́чка плеохрої́чна оболо́нка; п. дво́рик 
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плеохрої́чний дво́рик; п. орео́л плео-
хрої́чний орео́л 

плери́товый плери́товий; п. порфири́т 
плери́товий порфіри́т 

плёс пле́со, -са 
плеснево́й плісене́вий; п. гриб плісе-

не́вий гриб 
плёсовский пле́сівський; п-кая сви́та 

пле́сівська сві́та 
плесси́т плеси́т, -ту 
плетобиосфе́ра плетобіосфе́ра, -ри 
плетори́т плетори́т, -ту 
плечево́й плечови́й; дельтови́дная  

п-ва́я мы́шца дельтоподі́бний плечови́й 
м'яз; п-ва́я се́пта плечова́ се́пта; п. по́яс 
плечови́й по́яс; п. щито́к плечови́й щито́к 

плечо́ плече́, -ча́, мн. пле́чі, плече́й 
и пліч, д. плеча́м, т. плечи́ма, п. плеча́х; 
п. моста плече́ моста́ (мо́сту) 

пле́шенский пле́шенський; п-кая сви́та 
пле́шенська сві́та 

пликати́вный плікати́вний; п-ная гора́ 
плікати́вна гора́; п-ная дислока́ция пліка-
ти́вна дислока́ція; п-ное наруше́ние плі-
кати́вне пору́шення 

плиниа́н плініа́н, -ну 
плиниа́нский плініа́нський 
пли́ниевский плі́ніївський; п. тип изве-

рже́ния плі́ніївський тип ви́верження 
пли́нсбах плі́нсбах, -ху 
пли́нсбахский плі́нсбахський; п. я́рус 

плі́нсбахський я́рус 
плинти́т плінти́т, -ту 
плиовитрофи́ровый пліовітрофі́ровий 
плиомагмати́ческий пліомагмати́чний; 

п-кая зо́на пліомагмати́чна зо́на 
плиопите́к пліопіте́к, -ка 
плиоце́н пліоце́н, -ну 
плиоце́новый пліоце́новий; п-вая эпо́ха 

пліоце́нова епо́ха; п. отде́л пліоце́новий 
ві́дділ 

плита́ плита́, -ти́; Волы́но-Подо́льская п. 
Воли́но-Поді́льська плита́; континен-
та́льная п. континента́льна плита́; 
кро́вельная п. покріве́льна плита́; лито-
сфе́рная п. літосфе́рна плита́; океа-
ни́ческая п. океані́чна плита́; Ру́сская п. 
Росі́йська плита́; Сейм-Се́верско-
Доне́цкая п. Сейм-Сі́версько-Доне́цька 
плита́; туфоге́нные п-ты туфоге́нні 
пли́ти; Украи́нская п. Украї́нська плита́; 
усто́йчивая п. стійка́ плита́ 

плиткова́тый плиткува́тий; п. сла́нец 
плиткува́тий сла́нець 

плитня́к плитня́к, -ку́ 
плитняко́вый плитняко́вий; п-вая от-

де́льность плитняко́ва окре́мість; п-вая 
поро́да плитняко́ва поро́да; п-вая руда́ 
плитняко́ва руда́; п-вая тексту́ра плитня-
ко́ва тексту́ра; п-вое сложе́ние плитня-
ко́ва будо́ва; п. гнейс плитняко́вий гнейс; 
п. известня́к плитняко́вий вапня́к 

плитови́дный, плитообра́зный плито-
поді́бний; п-ная да́йка плитоподі́бна 
да́йка; п-ная жи́ла плитоподі́бна жи́ла;  
п-ная ма́сса плитоподі́бна ма́са; п-ная 
отде́льность плитоподі́бна окре́мість;  
п-ная части́ца плитоподі́бна ча́стка (час-
ти́нка); п-ное те́ло плитоподі́бне ті́ло 

плитотектони́ческий плитотекто-
ні́чний; п-кая паради́гма плитотекто-
ні́чна паради́гма 

пли́тчатый пли́тчастий, (сделанный из 
плит) пли́тяний; п-тая ла́ва пли́тчаста 
(пли́тяна) ла́ва; п-тая отде́льность 
пли́тчаста (пли́тяна) окре́мість; п-тое сло-
же́ние пли́тяна будо́ва; п-тое строе́ние 
пли́тяна будо́ва; п. гли́нистый сла́нец 
пли́тчастий гли́нистий (гли́нястий) 
сла́нець; п. известня́к плитча́стий вапня́к; 
п. у́голь пли́тчасте (пли́тяне) ву́гі́лля 

плод плід, пло́ду; окамене́лый п. скам'я-
ні́лий (закам'яні́лий, окам'яні́лий, скаме-
ні́лий, окамені́лий) плід; окрылённый п. 
окри́лений плід; стогово́й п. стогови́й плід 

плодо́вый плодо́вий; п-вое ло́же пло-
до́ве ло́же; п. сла́нец плодо́вий сла́нець 

плодоно́сный плодоно́сний, родю́чий; 
п. ил плодоно́сний (родю́чий) мул (наму́л) 

плодоро́дный родю́чий; п-ная по́чва 
родю́чий ґрунт 

плоду́щий плодю́чий, родю́чий; п. лист 
родю́чий лист 

пло́йчатость плойча́стість, -тості, т.  
-тістю; птигмати́ческая п. птигмати́чна 
плойча́стість; то́нкая п. тонка́ плой-
ча́стість 

пло́йчатый плойча́стий; п-тая скла́дка 
пло́йча́ста скла́дка; п-тая тексту́ра 
пло́йча́ста тексту́ра 

пломбиери́т пломбієри́т, -ту 
пло́ский пло́ский, пласки́й; п-кая волна́ 

пло́ска хви́ля; п-кая возвы́шенность 
пло́ска височина́; п-кая гомоклина́ль 
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пло́ска гомокліна́ль; п-кая грань пло́ска 
грань; п-кая гру́ппа пло́ска гру́па; п-кая 
деформа́ция пло́ска деформа́ція; п-кая 
за́лежь пло́ский по́клад; п-кая кле́тка 
пло́ска кліти́на; п-кая ме́стность пло́ска 
місце́вість; п-кая поля́рная сейсмо-
гра́мма пло́ска поля́рна сейсмогра́ма;  
п-кая равни́на пло́ска рівни́на; п-кая 
се́тка пло́ска сіт́ка; п-кая систе́ма за-
ря́дов пло́ска систе́ма заря́дів; п-кая 
скла́дка пло́ска скла́дка; п-кая сланце-
ва́тость пло́ска сланцюва́тість; п-кие 
че́рви пло́скі че́рви; п. ёж пло́ский їжа́к; 
п. коне́ц пло́ский кіне́ць; п. о́блик 
пло́ский о́брис; п. плуто́н пло́ский плуто́н; 
п. пото́к пло́ский поті́к; п. торфя́ник 
пло́ске торфо́вище; п. холм пло́ский горб 
(па́горб); п. шов пло́ский шов; п-кое мес-
торожде́ние пло́ске родо́вище 

пло́ско-во́гнутый пло́ско-вгну́тий, 
пло́ско-вві́гну́тий 

пло́ско-вы́пуклый пло́ско-опу́клий, 
пло́ско-ви́пуклий; п.-в-лая ра́ковина 
пло́ско-опу́кла (пло́ско-ви́пукла) чере-
па́шка (му́шля, ско́йка) 

плосковы́тянутый плоскови́довжений;  
п-тая структу́ра плоскови́довжена струк-
ту́ра; п. криста́лл плоскови́довжений криста́л 

плоского́рный плоскогі́рний; п. ледни́к 
плоскогі́рний льодови́к 

плоского́рье плоскогі́р'я; столо́вое п. 
столо́ве плоскогі́р'я; холми́стое п. горбку-
ва́те (горби́сте) плоскогі́р'я 

плоскогра́нный плоскогра́нний; п. ал-
ма́з плоскогра́нний алма́з 

плоскодо́нный плоскодо́нний; п-ная 
доли́на плоскодо́нна доли́на 

плоскопаралле́льный плоскопарале́льний; 
п-ная тексту́ра плоскопарале́льна тексту́ра; 
п-ное напластова́ние плоскопарале́льне 
напластува́ння (нашарува́ння) 

плоскопокро́вный плоскопокривни́й 
плоскорадиа́льный плоскорадіа́льний 
плоскоспира́льный плоскоспіра́льний; 

п-ная ра́ковина плоскоспіра́льна чере-
па́шка (му́шля, ско́йка) 

плоскостно́й площи́нний; п-на́я де-
фля́ция площи́нна дефля́ція; п-на́я текс-
ту́ра площи́нна тексту́ра; п-на́я транс-
ля́ция площи́нна трансля́ція; п-на́я 
эро́зия площи́нна еро́зія; п-но́е завод-
не́ние площи́нне заво́днення; п-но́е рас-

шире́ние площи́нне розши́рення; п. пара-
ллели́зм площи́нний паралелі́зм; п. пото́к 
площи́нний поті́к; п. смыв площи́нний 
змив; п. торфя́ник площи́нне торфо́вище; 
п. у́гол площи́нний кут; п. шлиф пло-
щи́нний шліф 

пло́скость площина́, -ни́; аксиа́льная п. 
аксіа́льна площина́; алма́зная п. алма́зна 
площина́; вертика́льная п. вертика́льна 
площина́; ве́рхняя п. напластова́ния 
ве́рхня площина́ напластува́ння (нашару-
ва́ння); грани́чная п. грани́чна площина́; 
дати́рованная п. дато́вана площина́; 
двойнико́вая п. двійнико́ва площина́; 
домати́ческая п. домати́чна площина́; 
за́дняя п. за́дня площина́; компро-
ми́ссная п. компромі́сна площина́; корре-
ляцио́нная п. кореляці́йна площина́;  
латиламина́рная п. латиламіна́рна пло-
щина́; ло́венская п. ло́венська площина́; 
маркиру́ющая п. маркува́льна площина́; 
медиа́льная п. медіа́льна площина́; ме-
диа́нная п. медіа́нна площина́; ни́жняя п. 
напластова́ния ни́жня площина́ наплас-
тува́ння (нашарува́ння); нулева́я п. нульо-
ва́ площина́; осева́я п. скла́дки осьова́ 
площина́ скла́дки; основна́я п. основна́ 
площина́; п. взбро́са площина́ підки́ду; 
п. вы́тянутости площина́ ви́довженості; 
п. гре́бня площина́ гре́беня; п. двойни-
ко́вого сраста́ния площина́ двійнико́вого 
зроста́ння; п. забо́я площина́ ви́бою (за-
бо́ю); п. изги́ба площина́ ви́гину (зги́ну); 
п. изло́ма площина́ зла́му (зло́му); п. кли-
важа́ площина́ кліважу́; п. коллима́ции 
площина́ коліма́ції; п. конта́кта площина́ 
конта́кту; п. координа́т площина́ коорди-
на́т; п. криста́лла площина́ криста́ла; 
п. ме́ньшего сопротивле́ния площина́ 
ме́ншого о́пору; п. му́льды площина́ 
му́льди; п. наблюде́ний площина́ спосте-
ре́жень; п. надви́га площина́ на́суву; 
п. наибо́льшего ска́лывания площина́ 
найбі́льщого ско́лювання; п. напряже́ния 
площина́ напру́ження (напру́ги); п. нару-
ше́ния площина́ пору́шення; п. наслое́ния 
площина́ нашарува́ння; п. натяже́ния пло-
щина́ на́тягу (натя́гнення); п. несогла́сия 
площина́ незгі́дності; п. несогла́сного  
напластова́ния площина́ незгі́дного наплас-
тува́ння (нашарува́ння); п. опти́ческих осе́й 
площина́ опти́чних о́сей; п. ослабле́ния 
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площина́ осла́блення; п. отде́льности пло-
щина́ окре́мості; п. отложе́ния площина́ 
ві́дкладу (відкла́дення); п. отсла́ивания 
(отслое́ния) площина́ відшарува́ння (від-
шаро́вування); п. отсу́тствия искрив-
ле́ния площина́ відсу́тності ви́кривлення; 
п. отсу́тствия напряже́ний площина́ від-
су́тності напру́г; п. паде́ния площина́ па-
ді́ння; п. перебро́са площина́ перекида́ння 
(переки́нення); п. переги́ба площина́ пе-
реги́ну (зги́ну); п. поляриза́ции площина́ 
поляриза́ції; п. преры́вности площина́ 
перери́вистості; п. прое́кции площина́ 
прое́кції; п. раздробле́ния площина́ роз-
дро́блення (роздрі́бнення); п. разло́ма 
площина́ розло́му; п. разры́вов площина́ 
розри́вів; п. раско́ла по напластова́нию 
площина́ розко́лу за напластува́нням (на-
шарува́нням); п. растяже́ния площина́ 
розтя́гнення; п. сбро́са площина́ ски́ду; 
п. сдви́га площина́ зсу́ву; п. сжа́тия пло-
щина́ сти́снення (сти́ску); п. симме́три́и 
площина́ симетрі́ї; п. ска́лывания пло-
щина́ ско́лювання; п. скла́дки площина́ 
скла́дки; п. скольже́ния площина́ 
ко́взання (ско́взання); п. скользя́щего 
отображе́ния площина́ ковзно́го відбиття́; 
п. сла́бости площина́ сла́бкості; п. слан-
цева́тости площина́ сланцюва́тості; 
п. смыка́ния ство́рок площина́ змика́ння 
сту́лок; п. соприкоснове́ния площина́ 
зі́ткнення (сти́ку); п. сочлене́ния площина́ 
зчленува́ння; п. сплю́щивания площина́ 
сплю́щування; п. сравне́ния площина́ 
порівня́ння; п. сраста́ния площина́ зро-
ста́ння; п. сре́за площина́ зрі́зу; п. те-
че́ния площина́ течії́; п. трансля́ции 
площина́ трансля́ції; п. тре́ния площина́ 
тертя́; п. тре́щины площина́ трі́щини; 
разделя́ющая п. розді́лювальна (роз-
ді́льна) площина́; сбро́шенная п. ски́нута 
площина́; секу́щая п. січна́ площина́; сре-
ди́нная п. сере́динна площина́; сре́дняя п. 
сере́дня площина́; стратиграфи́ческая п. 
стратиграфі́чна площина́; фронта́льная п. 
фронта́льна площина́ 

пло́твинский пло́твинський; п-кие слои́ 
пло́твинські шари́  

пло́тик пло́тик, -ка; п. ро́ссыпи пло́тик 
розси́пища (ро́зсипу) 

пло́тиковый пло́тиковий; п-вая ро́ссыпь 
пло́тикове розси́пище (пло́тиковий ро́зсип); 
п. аллю́вий пло́тиковий алю́вій 

плоти́на гре́бля, -лі, т. -лею, зага́та, -ти; 
п. исполи́нов гре́бля (зага́та) ве́летнів 
(гіга́нтів) 

плоти́нный гребе́льний, зага́тний; п-ное 
о́зеро гребе́льне (зага́тне) о́зеро; п. ис-
то́чник гребе́льне (зага́тне) джерело́ 

плотне́йший найщільні́ший; п-шая 
упако́вка найщільні́ша упако́вка 

плотнозерни́стый щільнозерни́стий 
плотноме́р густомі́р, -ра; сква́жинный п. 

свердлови́нний густомі́р 
плотносвёрнутый щільнозго́рнутий;  

п-тая ра́ковина щільнозго́рнута чере-
па́шка (му́шля, ско́йка) 

пло́тностный густи́нний; п. га́мма-
га́мма-ме́тод густи́нний га́мма-га́мма-
ме́тод 

пло́тность щі́льність, -ності, т. -ністю, 
густина́, -ни́; абсолю́тная п. абсолю́тна 
щі́льність (густина́); ка́жущаяся п. уя́вна 
(позі́рна) щі́льність (густина́); кри-
ти́ческая п. крити́чна щі́льність (густина́); 
магни́тная п. магні́тна щі́льність; мине-
ралоги́ческая п. мінералогі́чна щі́льність; 
о́бщая п. зага́льна щі́льність (густина́); 
объёмная п. об'є́мна щі́льність (густина́); 
опти́ческая п. опти́чна щі́льність; отно-
си́тельная п. відно́сна щі́льність (густи-
на́); п. взры́вчатого вещества́ щі́льність 
(густина́) вибухо́вої речовини́; п. го́рной 
поро́ды щі́льність гірсько́ї поро́ди; п. за-
па́сов щі́льність запа́сів; п. Земли́ 
щі́льність (густина́) Землі́; п. земно́го 
ша́ра щі́льність (густина́) земно́ї ку́лі; 
п. кре́пи щі́льність крі́плення; п. ма́кси-
мумов щі́льність (густина́) ма́ксимумів; 
п. разве́дочной се́ти щі́льність роз-
ві́дувальної сі́тки (мере́жі); п. распреде-
ле́ния щі́льність розпо́ділу; п. сква́жин 
щі́льність свердлови́н; п. то́ка густина́ 
стру́му; пове́рхностная п. поверхне́ва 
щі́льність; ретикуля́рная п. ретикуля́рна 
щі́льність; спектра́льная п. спектра́льна 
щі́льність; сре́дняя п. сере́дня щі́льність 
(густина́); уде́льная п. пито́ма щі́льність 
(густина́); эквивале́нтная п. то́ка еквіва-
ле́нтна щі́льність стру́му 

пло́тный (сплошной, тесно прилегаю-
щий) щі́льний, (густой) густи́й; п-ная 
гли́на щі́льна (густа́) гли́на; п-ная 
жи́дкость густа́ (щі́льна) рідина́; п-ная 
поро́да щі́льна поро́да; п-ная среда́ 
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щі́льне середо́вище; п-ная тексту́ра 
щі́льна тексту́ра; п-ная упако́вка крис-
талли́ческой решётки щі́льна упако́вка 
кристалі́чних ґра́ток; п-ное строе́ние 
щі́льна будо́ва; п. агрега́т щі́льний агре-
га́т; п. бари́т щі́льний (густи́й) бари́т; 
п. газ щі́льний (густи́й) газ; п. га́мма-
га́мма-карота́ж щі́льний га́мма-га́мма-
карота́ж; п. гипс щі́льний (густи́й) гіпс; 
п. грунт щі́льний (густи́й) ґрунт; п. желез-
ня́к щі́льний залізня́к; п. за́льбанд 
щі́льний за́льбанд; п. известня́к щі́льний 
вапня́к; п. ил щі́льний (густи́й) мул (на-
му́л); п. лёд щі́льний лід; п. лимони́т 
щі́льний лімоні́т; п. песо́к щі́льний пісо́к; 
п. пласт щі́льний пласт (щі́льний шар); 
п. серпенти́н щі́льний серпенти́н; п. тальк 
щі́льний тальк; п. торф щі́льний торф; 
п. траверти́н щі́льний траверти́н; п. у́голь 
щі́льне ву́гі́лля; п. цоизи́т щі́льний цоїзи́т 

плотоя́дный м'ясої́дний; п-ная лету́чая 
мышь м'ясої́дний кажа́н 

площа́дка площа́дка, -ки, д. и п. -дці, р. 
мн. -док; бурова́я п. бурова́ площа́дка; 
кардина́льная п. кардина́льна площа́дка; 
свя́зочная п. зв'я́зкова площа́дка; сифо-
на́льная п. сифона́льна площа́дка; п. сколь-
же́ния площа́дка ко́взання (ско́взання);  
сочленённая п. зчлено́вана (з'є́днана) 
площа́дка 

площадно́й площови́й; п-на́я ка́рта 
площова́ ка́рта (ма́па); п-на́я кора́ площо-
ва́ кора́; п-на́я съёмка площове́ зніма́ння 
(площова́ зйо́мка); п-на́я экстру́зия пло-
щова́ екстру́зія; п-но́е заводне́ние площо-
ве́ заво́днення; п-но́е излия́ние площови́й 
ви́лив; площа́дное изверже́ние площове́ 
ви́верження; п-но́е иссле́дование площове́ 
дослі́дження (дослі́дження на пло́щі);  
п-но́е карти́рование площове́ картува́ння; 
п. мо́дуль площови́й мо́дуль 

пло́щадь пло́ща, -щі, т. -щею; анти-
клина́льно постро́енная п. антикліна́льно 
збудо́вана пло́ща; артезиа́нская п. арте-
зіа́нська пло́ща; водосбо́рная п. водо-
збі́рна пло́ща; дрени́руемая п. дрено́вана 
пло́ща; истощённая п. ви́черпана пло́ща; 
нефтено́сная п. нафтоно́сна пло́ща; 
око́нтуренная п. око́нтурена пло́ща; 
опо́рная п. опо́рна пло́ща; отража́ющая п. 
відбивна́ пло́ща; перспекти́вная п.  
перспекти́вна пло́ща; п. вру́ба пло́ща 

вру́бу; п. истече́ния пло́ща витіка́ння; 
п. обнаже́ния пло́ща відсло́єння; п. пи-
та́ния пло́ща жи́влення; п. поглоще́ния 
пло́ща вбира́ння (поглина́ння); п. попе-
ре́чного сече́ния пло́ща попере́чного пе-
рері́зу; п. про́филя пло́ща про́філю; 
п. терми́ческого эффе́кта пло́ща тер-
мі́чного ефе́кту; п. эпице́нтра пло́ща епі-
це́нтру; разве́дочная п. розві́дувальна 
пло́ща; рудоно́сная п. рудоно́сна пло́ща; 
углено́сная п. вуглено́сна пло́ща 

плуг плуг, -га, п. в(у) плу́зі, мн. плуги́, 
плугі́в; отва́льный п. поличко́вий плуг 

плу́жный плу́жний; п. отва́л плу́жна 
поли́ця; п. сбра́сыватель плу́жний скида́ч 

плузиати́ческий плузіати́чний 
плумази́товый плумази́товий 
плумба́го плумба́го (нескл.) 
плумби́т плумбі́т, -ту; свинцо́вый п. 

свинце́вий плумбі́т 
плу́нжерный плу́нжерний; п. кла́пан 

плу́нжерний кла́пан; п. лифт плу́нжерний 
ліфт 

плуте́ус плуте́ус, -са 
плутовулкани́т плутовулкані́т, -ту 
плутометаморфи́т плутометаморфі́т, -ту 
плуто́н плуто́н, -ну; антиклина́льный п. 

антикліна́льний плуто́н; вертика́льный п. 
вертика́льний плуто́н; горизонта́льный п. 
горизонта́льний плуто́н; кольцево́й п. кіль-
це́вий плуто́н; мигмати́товый п. мігма-
ти́товий плуто́н; периклина́льный п. 
перикліна́льний плуто́н; пло́ский п. 
пло́ский плуто́н; посторогени́ческий п. 
посторогені́чний плуто́н; посттекто-
ни́ческий п. посттектоні́чний плуто́н; 
синклина́льный п. синкліна́льний плу-
то́н; стратифици́рованный п. стратифі-
ко́ваний плуто́н 

плутони́зм плутоні́зм, -му; ки́слый п. 
ки́слий плутоні́зм; основно́й п. основни́й 
плутоні́зм 

плутони́т плутоні́т, -ту 
плутони́ческий плутоні́чний, гли-

би́нний; п-кая ассоциа́ция плутоні́чна 
(глиби́нна) асоціа́ція; п-кая вода́ плуто-
ні́чна (глиби́нна) вода́; п-кая да́йка  
плутоні́чна (глиби́нна) да́йка; п-кая ин-
тру́зия плутоні́чна інтру́зія; п-кая поро́да 
плутоні́чна (глиби́нна) поро́да; п-кая про́бка 
плутоні́чна про́бка; п-кая форма́ция  
плутоні́чна форма́ція; п. метаморфи́зм  
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плутоні́чний метаморфі́зм; п-кое землетря-
се́ние плутоні́чний (глиби́нний) землетру́с 

плутонометаморфи́зм плутономета-
морфі́зм, -му 

плыву́н пливу́н, -на 
плыву́нный пливу́нний; п-ная по́чва 

пливу́нний ґрунт 
плыву́чий пливу́чий; п-чая поро́да пли-

ву́ча поро́да; п. песо́к пливу́чий пісо́к; 
п. пласт пливу́чий пласт (пливу́чий шар) 

плювиа́л плювіа́л, -лу 
плювиа́льный плювіа́льний; п-ная 

о́бласть плювіа́льна о́бласть; п-ное о́зеро 
плювіа́льне о́зеро; п. век плювіа́льний вік; 
п. пери́од плювіа́льний пері́од 

плювио́метр плювіо́метр, -ра 
плюм плюм, -му; манти́йный п. ман-

ті́йний плюм; терма́льный п. терма́льний 
плюм; хими́ческий п. хімі́чний плюм 

плюма́ж плюма́ж, -жу, т. -жем 
плюмази́т плюмази́т, -ту 
плюмалси́т плюмалси́т, -ту 
плюмбаллофа́н плюмбалофа́н, -ну 
плюмбоарагони́т плюмбоарагоні́т, -ту 
плюмбобинни́т плюмбобіні́т, -ту 
плюмбогумми́т плюмбогуміт́, -ту 
плюмбокальци́т плюмбокальци́т, -ту 
плюмбоколумби́т плюмбоколумбі́т, -ту 
плюмбокупри́т плюмбокупри́т, -ту 
плюмболимони́т плюмболімоні́т, -ту 
плюмбомалахи́т плюмбомалахі́т, -ту 
плюмбомангани́т плюмбомангані́т, -ту 
плюмбоманги́т плюмбомангі́т, -ту 
плюмбометри́ческий плюмбометри́чний; 

п-кая съёмка плюмбометри́чне зніма́ння 
(плюмбометри́чна зйо́мка) 

плюмбоме́трия плюмбоме́трія, -рії 
плюмбонакри́т плюмбонакри́т, -ту 
плюмбониоби́т плюмбоніобі́т, -ту 
плюмбопирохло́р плюмбопірохло́р, -ру 
плюмборезини́т плюмборезині́т, -ту 
плюмбосинадельфи́т плюмбосинадель-

фі́т, -ту 
плюмбостанни́т плюмбостані́т, -ту 
плюмбостиби́т плюмбостибі́т, -ту 
плюмбоферри́т плюмбофери́т, -ту 
плюмбоярози́т плюмбоярози́т, -ту 
плю́мик плю́мік, -ка 
плюмози́т плюмози́т, -ту 
плюмтекто́ника плюмтекто́ніка, -ки, 

д. и п. -ніці 
плюс-минера́л плюс-мінера́л, -лу 

плю́шевый плю́шевий; п-вая ме́дная 
руда́ плю́шева мі́дна руда́ 

пля́жевый пляжови́й, пля́жний; п-вая 
слои́стость (слоева́тость) пляжова́ шару-
ва́тість; п-вая сло́йчатость пляжова́ ша-
рува́тість; п-вая фа́ция пляжова́ фа́ція 

пневма́тика пневма́тика, -ки, д. и п. -тиці 
пневмати́ческий пневмати́чний; п-кая 

закла́дка пневмати́чне закла́дення (пнев-
мати́чна закла́дка); п-кая закла́дочная 
маши́на пневмати́чна закладна́ маши́на; 
п-кая флота́ция пневмати́чна флота́ція; 
п. заря́дник пневмати́чний заря́дник; 
п. и́мпульсный агрега́т пневмати́чний 
і́мпульсний агрега́т; п. исто́чник пневма-
ти́чне джерело́; п. копёр пневмати́чний 
копе́р; п. отбо́йный молото́к пневма-
ти́чний відбійни́й (вибійни́й) молото́к; 
п. перфора́тор пневмати́чний перфора́тор; 
п. пита́тель пневмати́чний живи́льник; 
п. при́во́д то́рмоза пневмати́чний при́від 
гальма́; п. проце́сс пневмати́чний проце́с; 
п. регуля́тор пневмати́чний регуля́тор; 
п. тра́нспорт пневмати́чний тра́нспорт; 
п. три́ггер пневмати́чний три́гер; п-кое 
сверло́ пневмати́чний све́рдел (пневма-
ти́чне све́рдло) 

пневматоба́лочный пневматоба́лковий, 
пневматоба́лочний; п-ная крепь пневма-
тоба́лкове (пневматоба́лочне) крі́плення 

пневматоге́нный пневматоге́нний; п-ное 
включе́ние пневматоге́нне вклю́чення;  
п-ные хадали́ты пневматоге́нні хадалі́ти; 
п. проце́сс пневматоге́нний проце́с 

пневматогидатогене́зис пневматогіда-
тогене́зис, -су 

пневматогидротерма́льный пневмато-
гідротерма́льний; п-ная фа́за пневматогі-
дротерма́льна фа́за 

пневмато́лиз пневмато́ліз, -зу 
пневматоли́т пневматолі́т, -ту 
пневматолити́ческий, пневматоли́товый 

пневматоліти́чний, пневматолі́товий; п-кая 
(п-вая) дифференциа́ция пневматоліти́чна 
(пневматолі́това) диференціа́ція; п. мета-
морфи́зм пневматоліти́чний (пневмато-
лі́товий) метаморфі́зм; п. минера́л пнев-
матоліти́чний (пневматолі́товий) мінера́л; 
п. проце́сс пневматоліти́чний (пневмато-
лі́товий) проце́с; п-кое (п-вое) месторож-
де́ние пневматолі́тове родо́вище; п-кое  
(п-вое) образова́ние пневматоліти́чне 
(пневматолі́тове) утво́рення 
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пневматоло́гия пневматоло́гія, -гії 
пневматомо́рфный пневматомо́рфний; 

п. проце́сс пневматомо́рфний проце́с 
пневматофо́р пневматофо́р, -ра 
пневмогидроороше́ние пневмогідроз-

ро́шення 
пневмозона́льный пневмозона́льний;  

п-ная структу́ра пневмозона́льна структу́ра 
пневмоканио́з пневмоканіо́з, -зу 
пневмопогру́зчик пневмонаванта́жувач; 

столо́вый п. столо́вий пневмонаван-
та́жувач 

пневмоподде́ржка пневмопідтри́мка, -ки, 
д. и п. -мці, р. мн. -мок 

пневмотектони́ческий пневмотекто-
ні́чний 

пневмоуда́рник пневмоуда́рник, -ка 
пневмоуда́рно-шаро́шечный пневмо-

уда́рно-шаро́шковий; п.-ш-ное буре́ние 
пневмоуда́рно-шаро́шкове бурі́ння 

пневмоуда́рный пневмоуда́рний; п-ное 
буре́ние пневмоуда́рне бурі́ння 

пневмошне́ковый пневмошне́ковий;  
п-вое буре́ние пневмошне́кове бурі́ння 

пни́стость пенькува́тість, -тості, т. -тістю; 
п. торфяны́х за́лежей пенькува́тість тор-
фо́вих (торф'яни́х) по́кладів 

победи́т побіди́т, -ту 
побежа́лость мінли́вість, -вості, т. -вістю; 

зеленова́тая п. зеленкува́та мінли́вість; 
иризи́рующая п. іризува́льна мінли́вість; 
ме́дная п. мі́дна мінли́вість; ра́дужная п. 
весе́лкова (ра́йдужна) мінли́вість 

побере́жье узбере́жжя, побере́жжя 
побо́чный побі́чний, (второстепенный – 

ещё) другоря́дний; п-ная вы́работка по-
бі́чна ви́робка; п-ная да́йка побі́чна 
да́йка; п-ная жи́ла побі́чна жи́ла; п-ная 
интру́зия побі́чна інтру́зія; п-ная фо́рма 
побі́чна фо́рма; п-ное изверже́ние побі́чне 
ви́верження; п. вулка́н побі́чний (друго-
ря́дний) вулка́н; п. ко́нус побі́чний ко́нус; 
п. кра́тер побі́чний кра́тер; п. минера́л 
побі́чний мінера́л; п. некк побі́чний нек 
(побі́чна жерлови́на); п. про́жилок по-
бі́чний про́жи́лок; п. проце́сс побі́чний 
проце́с; п. сброс побі́чний скид; п. тип 
побі́чний тип 

побу́гский побу́зький; п. ко́мплекс по-
бу́зький ко́мплекс 

пова́ренный кухо́нний; п-ная соль ку-
хо́нна сіль 

повелли́т повелі́т, -ту 
повёрнутый пове́рнутий; п. микроско́п 

пове́рнутий мікроско́п 
пове́рочный переві́рочний, переві́рни́й; 

п-ная про́ба переві́рочна (переві́рна́) 
про́ба; п-ная то́чка перевірна́ то́чка 

пове́рхностно-акти́вный поверхне́во-
акти́вний; п.-а-ное вещество́ поверхне́во-
акти́вна речовина́; амфоли́тное п.-а-ное 
вещество́ амфоліт́ова поверхне́во-акти́вна 
речовина́; анио́нное п.-а-ное вещество́ 
аніо́нна поверхне́во-акти́вна речовина́; 
высокомолекуля́рное п.-а-ное вещество́ 
високомолекуля́рна поверхне́во-акти́вна 
речовина́ 

пове́рхностно-покрывно́й поверхне́во-
покривни́й 

пове́рхностно-се́тчатый поверхне́во-
сітча́стий, поверхне́во-сітча́тий 

пове́рхностно-слоистопокро́вный по-
верхне́во-шаруватопокривни́й 

пове́рхностный поверхне́вий; п-ная аб-
ля́ция поверхне́ва абля́ція; п-ная ад-
со́рбция поверхне́ва адсо́рбція; п-ная 
акти́вность поверхне́ва акти́вність; п-ная 
бре́кчия поверхне́ва бре́кчія; п-ная вода́ 
поверхне́ва вода́; п-ная волна́ поверхне́ва 
хви́ля; п-ная зо́на земно́й коры́ поверх-
не́ва зо́на земно́ї кори́; п-ная ко́рка по-
верхне́ва кі́рка; п-ная леднико́вая река́ 
поверхне́ва льодовико́ва рі́чка (ріка́);  
п-ная море́на поверхне́ва море́на; п-ная 
поро́да поверхне́ва поро́да; п-ная рапа́ 
поверхне́ва ропа́; п-ная скла́дчатость 
поверхне́ва складча́стість; п-ная твёр-
дость поверхне́ва тве́рдість; п-ная тек-
то́ника поверхне́ва текто́ніка; п-ная 
тре́щина поверхне́ва трі́щина; п-ная це-
мента́ция поверхне́ва цемента́ція; п-ная 
эро́зия поверхне́ва еро́зія; п-ное де́йствие 
поверхне́ва ді́я; п-ное излия́ние поверх-
не́вий ви́лив; п-ное измене́ние поверхне́ва 
змі́на; п-ное испаре́ние поверхне́ве випа-
ро́вування (випарува́ння); п-ное месторо-
жде́ние поверхне́ве родо́вище; п-ное на-
магни́чивание поверхне́ве намагні́чення; 
п-ное натяже́ние поверхне́вий на́тяг;  
п-ное обнаже́ние поверхне́ве відсло́нення; 
п-ное оседа́ние поверхне́ве осіда́ння;  
п-ное расшире́ние поверхне́ве роз-
ши́рення; п-ное смеще́ние поверхне́ве 
змі́щення; п-ное соедине́ние поверхне́ве 
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з'є́днання; п-ное сцепле́ние поверхне́ве 
зче́плення; п-ное тече́ние поверхне́ва 
течія́; п-ные оса́дки поверхне́ві оса́дки;  
п-ные отложе́ния поверхне́ві ві́дклади; 
п. водоразде́л поверхне́вий вододі́л; 
п. водото́к поверхне́вий водоті́к; п. годо́-
граф поверхне́вий годо́граф; п. исто́чник 
поверхне́ве джерело́; п. карст поверхне́вий 
карст; п. меа́ндр поверхне́вий меа́ндр; 
п. надви́г поверхне́вий на́сув; п. о́ползень 
поверхне́вий зсув; п. пласт поверхне́вий 
пласт (поверхне́вий шар); п. пото́к поверх-
не́вий поті́к; п. при́знак поверхне́ва 
озна́ка; п. проце́сс поверхне́вий проце́с; 
п. резистиви́метр поверхне́вий резисти-
ві́метр; п. сброс поверхне́вий скид; 
п. слой земно́й коры́ поверхне́вий шар; 
п. сток поверхне́вий стік; п. эффе́кт по-
верхне́вий ефе́кт; стека́ющая п-ная вода́ 
стічна́ поверхне́ва вода́ 

пове́рхность пове́рхня, -ні; абора́льная п. 
абора́льна пове́рхня; абради́рованная п. 
абрадо́вана пове́рхня; аперту́рная п. апер-
ту́рна пове́рхня; апика́льная п. апіка́льна 
пове́рхня; аплана́тная п. аплана́тна по-
ве́рхня; верши́нная п. гор верши́нна по-
ве́рхня гір; вну́тренняя п. поро́ды 
вну́трішня пове́рхня поро́ди; во́дная п. 
во́дна пове́рхня; волнова́я п. хвильова́ 
пове́рхня; вре́менная п. тимчасо́ва по-
ве́рхня; вспу́ченная п. спу́чена пове́рхня; 
вы́емочная п. виїмко́ва пове́рхня; геоизо-
терми́ческая п. геоізотермі́чна пове́рхня; 
глы́бовая п. бри́лова (гли́бова) пове́рхня; 
горизонта́льная п. горизонта́льна по-
ве́рхня; гребнева́я п. гребене́ва пове́рхня; 
действи́тельная п. ді́йсна (спра́вжня) 
пове́рхня; де́йствующая п. ді́юча по-
ве́рхня; денудацио́нная п. денудаці́йна 
пове́рхня; депрессио́нная п. депресі́йна 
пове́рхня; диста́льная п. диста́льна по-
ве́рхня; диффу́зная п. дифу́зна пове́рхня; 
дневна́я п. де́нна пове́рхня; дорса́льная п. 
дорса́льна пове́рхня; дре́вняя п. да́вня 
пове́рхня; жело́бчатая п. жоло́бчаста (жо-
ло́бчата, жолобкува́та) пове́рхня; земна́я п. 
земна́ пове́рхня; зерни́стая п. зерни́ста 
пове́рхня; зри́тельная п. зорова́ пове́рхня; 
изло́манная п. ла́мана (зла́мана) по-
ве́рхня; изогеотерми́ческая п. ізогеотер-
мі́чна пове́рхня; изопотенциа́льная п. 
ізопотенціа́льна пове́рхня; изопьести́чес-

кая п. ізоп'єсти́чна пове́рхня; изосейс-
ми́ческая п. ізосейсмі́чна пове́рхня; изо-
стати́ческая п. ізостати́чна пове́рхня; 
изохро́нная п. ізохро́нна пове́рхня; иско-
па́емая п. викопна́ пове́рхня; килева́я п. 
кільова́ пове́рхня; конструкти́вная п. 
конструкти́вна пове́рхня; краева́я п. кра-
йова́ пове́рхня; кренули́рованная п. кре-
нульо́вана пове́рхня; куса́ющая п. ку-
са́юча пове́рхня; листри́ческая п. ліст-
ри́чна пове́рхня; литологи́ческая п. літо-
логі́чна пове́рхня; лобова́я п. лобова́ по-
ве́рхня; лопатообра́зная п. лопатоподі́бна 
пове́рхня; надви́нутая п. насу́нута по-
ве́рхня; напо́рная п. напі́рна́ пове́рхня; 
нейтра́льная п. нейтра́льна пове́рхня; 
несогла́сная п. незгі́дна пове́рхня; не-
су́щая п. носі́йна пове́рхня; обнажённая п. 
ого́лена (відсло́нена) пове́рхня; опо́рная п. 
опо́рна пове́рхня; осева́я п. осьова́ по-
ве́рхня; оста́точная п. за́лишко́ва по-
ве́рхня; перви́чная п. перви́нна пове́рхня; 
перезре́лая п. перезрі́ла пове́рхня; пере-
кры́тая надви́гом п. перекри́та на́сувом 
пове́рхня; п. выра́внивания пове́рхня 
вирі́внювання; п. денуда́ции пове́рхня 
денуда́ції; п. изло́ма пове́рхня зла́му 
(зло́му); п. излуче́ния пове́рхня випро-
мі́нювання; п. истира́ния пове́рхня сти-
ра́ння; п. Ко́нрада пове́рхня Ко́нрада; 
п. континента́льного ше́льфа пове́рхня 
континента́льного ше́льфу; п. листо-
ва́тости пове́рхня листува́тості; п. мате-
рико́вого ше́льфа пове́рхня материко́вого 
ше́льфу; п. Мохорови́чича пове́рхня Мо-
хорови́чича; п. надви́га пове́рхня на́суву; 
п. напластова́ния пове́рхня напласту-
ва́ння (нашарува́ння); п. наруше́ния не-
преры́вности пове́рхня пору́шення безпе-
ре́рвності; п. обнаже́ния пове́рхня ого́лення 
(відсло́нення); п. обруше́ния пове́рхня об-
ва́лювання (зава́лювання, осіда́ння); п. опол-
за́ния пове́рхня зсува́ння; п. осла́бленной 
свя́зи поро́д пове́рхня посла́бленого зв'язку́ 
порі́д; п. отде́льности пове́рхня окре́мості; 
п. отраже́ния пове́рхня відбиття́; 
п. По́уэлла пове́рхня По́уелла; п. приве-
де́ния пове́рхня приве́дення; п. ра́вных 
времён пове́рхня одна́кових часі́в; п. ра́в-
ных потенциа́лов пове́рхня рів́них по-
тенціа́лів; п. разде́ла в несогла́сном на-
пластова́нии пове́рхня по́ділу в незгі́дному
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напластува́нні (нашарува́нні); п. разде́ла 
"вода́-нефть" пове́рхня по́ділу "вода́-
на́фта"; п. разде́ла "земля́-во́здух" по-
ве́рхня по́ділу "земля́-пові́тря"; п. раз-
мы́ва пове́рхня розми́ву; п. размы́ва не-
преры́вности пове́рхня розми́ву безпе-
ре́рвності; п. ре́зания пове́рхня різ́ання; 
п. скла́дки пове́рхня скла́дки; п. сколь-
же́ния пове́рхня ко́взання (ско́взання); 
п. смы́ва пове́рхня зми́ву; п. согла́сного 
наслое́ния пове́рхня згі́дного нашару-
ва́ння; п. соприкоснове́ния пове́рхня 
зі́ткнення (сти́ку, до́тику, стика́ння); 
п. сполза́ния пове́рхня сповза́ння; п. сры́ва 
пове́рхня зри́ву; п. те́ла пове́рхня ті́ла; 
п. трансгре́ссии пове́рхня трансгре́сії; 
п. тре́щины пове́рхня трі́щини; п. шарья́жа 
пове́рхня шар'я́жу; полигона́льная п. 
полігона́льна пове́рхня; промежу́точная п. 
промі́жна пове́рхня; пьезометри́ческая п. 
п'єзометри́чна пове́рхня; разрывна́я п. роз-
ривна́ пове́рхня; ру́бчатая п. рубча́ста 
пове́рхня; сво́довая п. склепі́нна по-
ве́рхня; септа́льная п. септа́льна по-
ве́рхня; се́тчатая п. сітча́ста (сітча́та) по-
ве́рхня; соединённая п. з'є́днана пове́рхня; 
спинна́я п. спинна́ пове́рхня; стабили-
зи́рующая п. стабілізува́льна (стабілі-
зу́юча) пове́рхня; сто́йкая п. стійка́ по-
ве́рхня; структу́рная п. структу́рна по-
ве́рхня; суту́рная п. суту́рна (лопате́ва) 
пове́рхня; топографи́ческая п. топогра-
фі́чна пове́рхня; ты́льная п. ти́льна по-
ве́рхня; уде́льная п. пито́ма пове́рхня; 
уро́вненная п. ви́рівняна (зрі́вняна) по-
ве́рхня; усечённая п. зріз́ана пове́рхня; 
усто́йчивая п. стійка́ (ста́ла) пове́рхня; 
хронологи́ческая п. хронологі́чна по-
ве́рхня; шагре́невая п. шагре́нева по-
ве́рхня; эквипотенциа́льная п. еквіпотен-
ці́йна пове́рхня; эрозио́нная (эрози́йная) п. 
ерозі́йна пове́рхня; яче́истая п. комі́рчаста 
пове́рхня 

поворо́т поворо́т, -ту, (реки, дороги и т. п. 
– ещё) за́воро́т, -ту 

поворо́тный поворо́тний; п. пункт по-
воро́тний пункт 

повсеме́стный повсю́дний; п. вид пов-
сю́дний вид 

повто́ренный повто́рений; п-ная 
скла́дка повто́рена скла́дка 

повто́рный повто́рний; п-ная ад-
со́рбция повто́рна адсо́рбція; п-ная 
вы́борка повто́рна ви́бірка; п-ная дефор-
ма́ция повто́рна деформа́ція; п-ная 
за́лежь повто́рний по́клад; п-ная инт-
ру́зия повто́рна інтру́зія; п-ная инъе́кция 
повто́рна ін'є́кція; п-ная фа́за кристалли-
за́ции повто́рна фа́за кристаліза́ції; п-ное 
видообразова́ние повто́рне видоут-
во́рення; п-ное включе́ние повто́рне 
вклю́чення; п-ное двойникова́ние по-
вто́рне двійникува́ння; п-ное наугле-
ро́живание повто́рне навуглецюва́ння;  
п-ное нивели́рование повто́рне нівелю-
ва́ння; п-ное оледене́ние повто́рне зледе-
ні́ння (заледені́ння); п-ное определе́ние 
повто́рне ви́значення; п-ное опро́бование 
повто́рне ви́пробування (випро́бування, 
випробо́вування); п-ное растворе́ние по-
вто́рне розчи́нення (розчиня́ння); п. мета-
морфи́зм повто́рний метаморфі́зм; 
п. нейтро́нный карота́ж повто́рний нейт-
ро́нний карота́ж; п. пропла́сток по-
вто́рний пропла́сток (про́шарок); п. сброс 
повто́рний скид 

повторя́емость повто́рюваність, -ності, 
т. -ністю; цикли́ческая п. циклі́чна по-
вто́рюваність 

повторя́ющийся повто́рювальний;  
п-щаяся фа́уна повто́рювальна фа́уна; 
п. горизо́нт повто́рювальний горизо́нт 

повыша́ющий підви́щувальний; п-щее 
проникнове́ние підви́щувальне прони-
ка́ння (прони́кнення) 

повыше́ние підви́щення; п. скла́дки 
підви́щення скла́дки 

повы́шенный підви́щений; п-ная щёлоч-
ность підви́щена лу́жність; п. релье́ф під-
ви́щений рельє́ф 

погаса́ние погаса́ння, згаса́ння; волни́с-
тое п. хвиля́сте погаса́ння (згаса́ння); косо́е п. 
ко́се (скісне́, навскі́сне) погаса́ння (згаса́ння); 
прямо́е п. пряме́ погаса́ння (згаса́ння);  
симметри́ческое (симметри́чное) п. симет-
ри́чне погаса́ння (згаса́ння) 

погаше́ние пога́шення, (неоконч. д. – 
ещё) погаша́ння, пога́шування; п. вы́работки 
пога́шення ви́робки; п. запа́сов поле́зных 
ископа́емых пога́шення запа́сів ко́ри́сних 
копа́лин; п. междуслоево́й то́лщи по-
га́шення міжшарово́ї то́вщі; п. покро́вной 
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то́лщи пога́шення покривно́ї то́вщі; 
п. цели́ков пога́шення ціликі́в 

пога́шенный пога́шений; п-ные запа́сы 
пога́шені запа́си 

поглоти́тель поглина́ч, -ча́, т. -че́м, 
вбира́ч, -ча́, т. -че́м 

поглоти́тельный поглина́льний, вбир-
ни́й; п-ная спосо́бность поглина́льна 
(вбирна́) зда́тність; п. коло́дец погли-
на́льний (вбирни́й) коло́дязь 

поглоща́емость вби́раність, -ності, т.  
-ністю, поглина́льність, -ності, т. -ністю 

поглоща́ть[ся], поглоти́ть[ся] вбира́ти[ся], 
-ра́є[ться], ввібра́ти[ся], вбере́[ться],  
поглина́ти[ся], -на́є[ться], погли́нути[ся],  
-ли́не[ться] 

поглоща́ющий поглина́льний, вбирни́й; 
п-щая сква́жина вбирна́ (поглина́льна) 
свердлови́на; п-щее отве́рстие погли-
на́льний о́твір 

поглоще́ние вбира́ння, убира́ння, погли́-
нення, (неоконч. д. – ещё) поглина́ння; 
пове́рхностное п. поверхне́ве вбира́ння 
(погли́нення); п. бурово́го раство́ра по-
гли́нення бурово́го ро́зчину; п. водо-
но́сным горизо́нтом вбира́ння водо-
но́сним горизо́нтом; п. водоразде́лов до-
ли́нами вбира́ння вододіл́ів доли́нами; 
п. излуче́ния вбира́ння випромі́нювання; 
п. оси́ вбира́ння о́сі; п. сейсми́ческих 
волн погли́нення сейсмі́чних хвиль; селек-
ти́вное п. селекти́вне поглина́ння; 
уде́льное п. пито́ме вбира́ння (по-
гли́нення); уде́льное п. воды́ пито́ме вби-
ра́ння води́; фотоэлектри́ческое п. фото-
електри́чне вбира́ння; электри́ческое п. 
електри́чне вбира́ння (поглина́ння) 

поглощённый погли́нутий, вві́браний, 
поглинений, уві́браний; п-ная вода́ по-
гли́нута (уві́брана) вода́; п-ная нефть по-
гли́нена (погли́нута) на́фта; п. газ по-
гли́нутий (уві́браний) газ; п. катио́н по-
гли́нутий (уві́браний) катіо́н; п. ко́мплекс 
погли́нутий (уві́браний) ко́мплекс 

погони́т погоні́т, -ту 
пого́нный пого́нний; п. метр пого́нний 

метр 
пого́ны мн. пого́ни, -нів; п. не́фти, неф-

тяны́е п. пого́ни на́фти, на́фто́ві пого́ни 
пограни́чный (смежный) приле́глий, 

примежови́й, сумі́жний; п-ная фа́ция 
приле́гла (примежова́, сумі́жна) фа́ція; 

п. слой приле́глий (примежови́й, су-
мі́жний) шар; п. страто́н приле́глий (при-
межови́й, сумі́жний) страто́н 

по́греб по́гріб, -реба 
погреба́льный похова́льний; п-ная 

ка́мера похова́льна ка́мера 
погреба́ть[ся] хова́ти[ся], -ва́є[ться] 
погребе́ние похова́ння 
погребённый похо́ваний; п-ная вода́ 

похо́вана вода́; п-ная возвы́шенность 
похо́вана височина́; п-ная доли́на по-
хо́вана доли́на; п-ная ро́ссыпь похо́ване 
розси́пище (похо́ваний ро́зсип); п-ная 
структу́ра похо́вана структу́ра; п-ная 
терра́са похо́вана тера́са; п-ное месторо-
жде́ние похо́ване родо́вище; п-ное ру́сло 
похо́ване ру́сло; п. горизо́нт похо́ваний 
горизо́нт; п. делю́вием хребе́т похо́ваний 
делю́вієм хребе́т; п. карст похо́ваний карст; 
п. конта́кт похо́ваний конта́кт; п. кряж 
похо́ваний кряж (похо́ване па́смо); п. лёд 
похо́ваний лід; п. орео́л похо́ваний орео́л; 
п. пенепле́н похо́ваний пенепле́н; п. рас-
со́л похо́ваний розсі́л; п. релье́ф по-
хо́ваний рельє́ф; п. торф похо́ваний торф; 
п. усту́п похо́ваний усту́п (ви́ступ) 

погре́шность по́хибка, -ки, д. и п. -бці, 
р. мн. -бок; абсолю́тная п. абсолю́тна 
по́хибка; допусти́мая п. допусти́ма (при-
пусти́ма) по́хибка; относи́тельная п. від-
но́сна по́хибка; п. ана́лиза по́хибка 
ана́лізу; приведённая п. приве́дена 
(зве́дена) по́хибка; системати́ческая п. 
системати́чна по́хибка; случа́йная п. ви-
падко́ва по́хибка; сре́дняя п. сере́дня 
по́хибка; стати́ческая п. стати́чна 
по́хибка; температу́рная п. температу́рна 
по́хибка 

погружа́ть[ся] зану́рювати[ся], -рюю,  
-рюєш, -рює[ться] 

погружа́ющийся зану́рювальний, за-
ну́рюваний, загли́блювальний; п-щаяся 
антиклина́ль зану́рювальна (зану́рювана) 
антикліна́ль; п-щаяся ось зану́рювальна 
(зану́рювана) вісь; п-щаяся скла́дка за-
ну́рювальна (зану́рювана) скла́дка; п-щееся 
боло́то зану́рювальне (зану́рюване) боло́то;  
п. свод скла́дки загли́блювальне (за-
ну́рювальне) склепі́ння скла́дки 

погруже́ние зану́рення, (неоконч. д. – 
ещё) зану́рювання, загли́блювання; гра-
витацио́нное п. криста́ллов гравітаці́йне 
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зану́рення криста́лів; п. кро́вли зану́рення 
покрі́влі; п. лине́йной ориентиро́вки 
зану́рення ліні́йного орієнтува́ння; п. ли-
не́йности зану́рення ліні́йності; п. оси́ 
скла́дки зану́рення о́сі скла́дки; п. су́ши 
зану́рення су́ші; тектони́ческое п. текто-
ні́чне зану́рення 

погружённый зану́рений; п-ная арео́ла 
зану́рена арео́ла; п-ная терра́са зану́рена 
тера́са; п. риф зану́рений риф; п. хребе́т 
зану́рений хребе́т; п. шов зану́рений шов 

погрузи́вшийся зану́рений, загли́блений; 
п-шаяся кальде́ра зану́рена (загли́блена) 
кальде́ра 

погру́зочно-дозиро́вочный наванта́жуваль-
но-дозува́льний; п.-д-ное устро́йство наван-
та́жувально-дозува́льний при́стрій 

погру́зочно-тра́нспортный наванта́жу-
вально-тра́нспортний; п.-т-ная маши́на 
наванта́жувально-тра́нспортна маши́на 

погру́зочный наванта́жувальний 
погру́зчик наванта́жувач, -ча, т. -чем; 

гре́йферный п. гре́йферний наван-
та́жувач; карье́рный п. кар'є́рний наван-
та́жувач 

пода́тливость підда́тливість, -вості, т.  
-вістю; п. гру́нта підда́тливість ґру́нту; 
п. кре́пи підда́тливість крі́плення 

пода́тливый підда́тливий; п-вая крепь 
підда́тливе крі́плення; п-вая поро́да під-
да́тлива поро́да 

пода́тчик подава́ч, -ча́, т. -че́м 
по́дать пода́ток, -тку; го́рная п. гір-

ни́чий пода́ток 
подбо́р підбір́, -бо́ру, (неоконч. д. – ещё) 

підбира́ння, (отбор – ещё) до́бі́р, до́бо́ру, 
(неоконч. д. – ещё) добира́ння; п. фра́кций 
підбір́ фра́кцій; п. кра́сок підбі́р (підби-
ра́ння) фарб 

подбо́рщик (машина) підбира́ч, -ча́, т.  
-че́м, добира́ч, -ча́, т. -че́м 

подбря́нцевский підбря́нцевський; п-кая 
сви́та підбря́нцевська сві́та 

подбу́рочный підбу́рочний, під-
бу́рювальний; п. шпур підбу́рочний шпур 

подва́лка підва́лка, -ки, д. и п. -лці, р. 
мн. -лок, (неоконч. д. – ещё) підва́лювання; 
п. усту́пов підва́лка (підва́лювання) усту́пів 

подве́к підві́к, -ку 
подве́рженность схи́льність, -ності, т.  

-ністю 

подвёрнутый підго́рнутий, підго́рнений, 
підве́рнутий; п-тое крыло́ підго́рнуте 
(підго́рнене, підве́рнуте) крило́ 

подве́с підві́с, -су, (неоконч. д. – ещё) 
підві́шування; бифиля́рный п. біфіля́рний 
підві́с; двуни́тный п. двони́тковий підві́с; 
крути́льный п. крути́льний підві́с; одно-
ни́тный п. однони́тковий підві́с; п. Го-
ли́цина підві́с Голі́цина; п. Корда́на під-
ві́с Корда́на; унифиля́рный п. уніфі-
ля́рний підві́с 

подвесно́й підвісни́й; п-на́я кана́тная 
доро́га підвісна́ кана́тна доро́га; п-на́я 
крепь підвісне́ крі́плення; п. бу́нкер під-
вісни́й бу́нкер; п. са́льник підвісни́й 
са́льник 

подве́тренный підві́тряний; п-ная 
о́бласть підві́тряна о́бласть; п-ная сторона́ 
підві́тряний бік 

подве́шенный підві́шений; п-ная вода́ 
підві́шена вода́; п. горизо́нт підві́шений 
горизо́нт; п. пото́к підві́шений поті́к 

подвига́ние посува́ння; п. забо́я посу-
ва́ння ви́бою (забо́ю) 

подви́жка посува́ння, зру́шення, рух; 
внутриминерализацио́нная п. внутріш-
ньомінералізаці́йне посува́ння (зру́шення); 
п. льда посува́ння (зру́шення) льо́ду; пост-
седиментацио́нная п. постседимента-
ці́йне посува́ння (зру́шення) 

подвижно́й рухо́мий, пересувни́й; 
п. райо́н рухо́мий (пересувни́й) райо́н; 
п. са́льник рухо́мий са́льник; п. шельф 
рухо́мий шельф 

подви́жность рухли́вість, рухо́мість,  
-мості, т. -містю; дифференциа́льная п. 
диференціа́льна рухо́мість; п. компо-
не́нтов рухо́мість компоне́нтів; п. поро́д 
рухли́вість (рухо́мість) порі́д; электроли-
ти́ческая п. електроліти́чна рухо́мість 

подви́жный рухо́мий, рухли́вий, пере-
сувни́й; п-ная дю́на рухо́ма (рухли́ва) 
дю́на; п-ная зо́на рухо́ма зо́на; п-ная игла́ 
рухо́ма (пересувна́) го́лка; п-ная ла́ва 
рухо́ма ла́ва; п-ная пусты́ня рухли́ва пус-
те́ля; п-ная фа́за рухо́ма фа́за; п-ная щека́ 
рухо́ма (рухли́ва) щока́; п-ное мел-
комо́рье рухо́ме (рухли́ве) мілкомо́р'я;  
п-ные грани́цы ареа́лов пересувні́ (ру-
хо́мі) ме́жі (грани́ці) ареа́лів; п-ные пески́ 
рухли́ві піски́; п. враща́тель рухо́мий 
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оберта́ч; п. конта́кт рухо́мий конта́кт; 
п. минера́л рухо́мий (рухли́вий) мінера́л 

подво́дно-гиперге́нный підво́дно-гіпер-
ге́нний; п.-г-ная фа́ция підво́дно-гіпер-
ге́нна фа́ція 

подво́дно-лугово́й підво́дно-лугови́й;  
п.-л-ва́я фа́ция підво́дно-лугова́ фа́ція 

подво́дно-элювиа́льный підво́дно-
елювіа́льний; п.-э-ная фа́ция підво́дно-
елювіа́льна фа́ція 

подво́дный підво́дний; п-ная аккуму-
ля́ция підво́дна акумуля́ція; п-ная 
бре́кчия підво́дна бре́кчія; п-ная воз-
вы́шенность підво́дна височина́; п-ная 
геоло́гия підво́дна геоло́гія; п-ная гора́ 
підво́дна гора́; п-ная доли́на підво́дна 
доли́на; п-ная море́на підво́дна море́на;  
п-ная о́сыпь підво́дний о́сип; п-ная 
о́тмель підво́дна обмі́лина; п-ная плат-
фо́рма підво́дна платфо́рма; п-ная рав-
ни́на підво́дна рівни́на; п-ная ро́ссыпь 
підво́дне розси́пище (підво́дний ро́зсип); 
п-ная скала́ підво́дна ске́ля; п-ная тер-
ра́са підво́дна тера́са; п-ная фумаро́ла 
підво́дна фумаро́ла; п-ное буре́ние під-
во́дне бурі́ння; п-ное выве́тривание під-
во́дне виві́трювання (зві́трювання); п-ное 
землетрясе́ние підво́дний землетру́с;  
п-ное изверже́ние підво́дне ви́верження; 
п-ное нефтехрани́лище підво́дне нафто-
схо́вище; п-ное ополза́ние підво́дне зсу-
ва́ння; п-ное плато́ підво́дне плато́; п-ное 
противовы́бросовое обору́дование під-
во́дне противикидне́ устаткува́ння (об-
ла́днання); п-ное скольже́ние підво́дне 
ко́взання (ско́взання); п-ное у́стьево́е обо-
ру́дование підво́дне ги́рлове устаткува́ння 
(обла́днання); п-ные отложе́ния підво́дні 
ві́дклади; п. аппара́т підво́дний апара́т; 
п. вал підво́дний вал; п. взрыв підво́дний 
ви́бух; п. вулка́н підво́дний вулка́н; 
п. каньо́н підво́дний каньйо́н; п. о́ползень 
підво́дний зсув; п. отко́с підво́дний схил; 
п. перехо́д підво́дний перехі́д; п. пе-
ри́метр підво́дний пери́метр; п. релье́ф 
підво́дний рельє́ф; п. склон підво́дний 
схил; п. тунне́ль (тонне́ль) підво́дний 
туне́ль; п. трубопрово́д підво́дний трубо-
про́ві́д; п. усту́п підво́дний усту́п; п. хре-
бе́т підво́дний хребе́т 

подводя́щий підвідни́й; п-щая да́йка 
підвідна́ да́йка; п. кана́л підвідни́й кана́л 

подгае́цкий підгає́цький; п-кие слои́ під-
гає́цькі шари́  

подга́зовый підга́зовий; п-вая часть 
за́лежи підга́зова части́на по́кладу 

подга́льский підга́льський; п. флиш під-
га́льський фліш 

подголове́цкий підголове́цький; п-кая 
сви́та підголове́цька сві́та 

подгоризо́нт підгоризо́нт, -ту; беремя́нс-
кий п. берем'я́нський підгоризо́нт; иса́ковс-
кий п. іса́ківський підгоризо́нт; кулако-
ве́цкий п. кулакове́цький підгоризо́нт;  
лисове́цкий п. лісове́цький підгоризо́нт; 
че́рченский п. че́рченський підгоризо́нт 

подго́рский підгі́рський; п-кие слои́ пі-
дгі́рські шари́  

подгота́вливать[ся], подготовля́ть[ся], 
подгото́вить[ся] готува́ти[ся], -ту́ю[ся],  
-ту́єш[ся], -ту́є[ться], підготовля́ти[ся],  
-ля́ю[ся], -ля́єш[ся], -ля́є[ться], підготу-
ва́ти[ся], -ту́ю[ся], -ту́єш[ся], -ту́є[ться], 
підгото́вити[ся], -влю[ся], -виш[ся],  
-вить[ся]; п. к вы́емке готува́ти[ся] (під-
готовля́ти[ся], підготува́ти[ся], підго-
то́вити[ся]) до вийма́ння 

подготови́тельный підгото́вчий; п-ная 
вы́работка підгото́вча ви́робка; п-ная 
рабо́та підгото́вча робо́та; п-ная руда́ 
підгото́вча руда́; п-ная ста́дия извер-
же́ния підгото́вча ста́дія ви́верження; 
п. пери́од підгото́вчий періо́д 

подгото́вка підгото́вка, -ки, д. и п. -вці, 
р. мн. -вок, підготува́ння, підгото́влення; 
п. бло́ка підгото́вка бло́ка; п. га́за підго-
то́вка га́зу; п. забо́я підгото́вка ви́бою 
(забо́ю); п. месторожде́ния підгото́вка 
родо́вища; п. ша́хтного по́ля підгото́вка 
ша́хтного по́ля 

подгото́вленность підгото́вленість, -ності, 
т. -ністю; п. месторожде́ния підго-
то́вленість родо́вища 

подгото́вленный підгото́влений; п-ное 
месторожде́ние підгото́влене родо́вище 

подгру́ппа підгру́па, -пи; тригона́льная п. 
тригона́льна підгру́па 

поддви́г підсу́в, -ву 
поддви́говый підсо́вуваний; п-вая 

скла́дка підсо́вувана скла́дка 
подде́рживание підтри́мування; п. го́рных 

вы́работок підтри́мування гірни́чих 
ви́робок; п. пластово́го давле́ния під-
три́мування пластово́го (шарово́го) ти́ску 
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подде́рживающий підтри́мувальний, 
підтри́мний, підтри́муючий, підтри́мчий; 
п-щая крепь підтри́мувальне крі́плення; 
п-щая ткань підтри́мувальна (підтри́мча) 
ткани́на 

подде́ржка підтри́мка, -ки, д. и п. -мці, р. 
мн. -мок; брахиофо́рная п. брахіофо́рна 
підтри́мка; ручна́я п. ручна́ підтри́мка 

подди́рка підди́рка, -ки, д. и п. -рці,  
р. мн. -рок, (неоконч. д. – ещё) піддира́ння; 
п. по́чвы підди́рка (піддира́ння) ґру́нту 

поддо́нный піддо́нний; п-ная море́на 
піддо́нна море́на 

поддува́ние піддува́ння; п. подо́швы 
піддува́ння підо́шви 

подду́бинский підду́бинський; п-кая 
то́лща підду́бинська то́вща 

поддува́ющийся піддува́льний; п-щаяся 
гли́на піддува́льна гли́на; п-щаяся по-
до́шва піддува́льна підо́шва 

поделённый розді́лений; п-ное ребро́ 
розді́лене ребро́ 

поде́лочный виробни́й; п. ка́мень вироб-
ни́й ка́мінь 

подземново́дный підземново́дний; п-ная 
фа́ция підземново́дна фа́ція 

подзе́мный підзе́мний; п-ная ава́рия 
підзе́мна ава́рія; п-ная атмосфе́ра 
підзе́мна атмосфе́ра; п-ная вода́ підзе́мна 
вода́; п-ная возго́нка підзе́мна субліма́ція 
(підзе́мний перегі́н); п-ная вы́плавка 
підзе́мна ви́плавка; п-ная вы́работка 
підзе́мна ви́робка; п-ная газифика́ция 
підзе́мна газифіка́ція; п-ная газогидроди-
на́мика підзе́мна газогідродина́міка;  
п-ная геоло́гия підзе́мна геоло́гія; п-ная 
геофи́зика підзе́мна геофі́зика; п-ная гид-
родина́мика підзе́мна гідродина́міка;  
п-ная за́лежь підзе́мний по́клад; п-ная 
ка́мера підзе́мна ка́мера; п-ная модифи-
ка́ция підзе́мна модифіка́ція; п-ная раз-
рабо́тка підзе́мна розро́бка; п-ная река́ 
підзе́мна рі́чка (ріка́); п-ная страти-
гра́фия підзе́мна стратигра́фія; п-ная 
структу́ра підзе́мна структу́ра; п-ная 
структу́рная ка́рта підзе́мна структу́рна 
ка́рта (ма́па); п-ная съёмка підзе́мне зні-
ма́ння (підзе́мна зйо́мка); п-ное буре́ние 
підзе́мне бурі́ння; п-ное выщела́чивание 
підзе́мне вилуго́вування (визо́лювання);  
п-ное о́зеро підзе́мне о́зеро; п-ное 
оседа́ние підзе́мне осіда́ння; п-ное 

строи́тельство підзе́мне будівни́цтво;  
п-ное тече́ние реки́ підзе́мна течія́ рі́чки 
(ріки́); п-ное храни́лище підзе́мне 
схо́вище; п-ные рабо́ты підзе́мні робо́ти; 
п. бу́нкер підзе́мний бу́нкер; п. водоём 
підзе́мне водо́ймище (підзе́мна водо́йма); 
п. водоразде́л підзе́мний вододі́л; п. водо-
то́к підзе́мний водоті́к; п. во́здух підзе́мне 
пові́тря; п. вы́ход підзе́мний ви́хід; 
п. дрена́ж підзе́мний дрена́ж; п. индук-
ти́вный ме́тод підзе́мний індукти́вний 
ме́тод; п. лёд підзе́мний лід; п. остане́ц 
підзе́мний остане́ць; п. пожа́р підзе́мна 
поже́жа; п. пото́к воды підзе́мний поті́к 
води́; п. резервуа́р підзе́мний резервуа́р; 
п. релье́ф підзе́мний рельє́ф; п. склад 
підзе́мний склад; п. сток підзе́мний стік; 
п. тра́нспорт підзе́мний тра́нспорт; п. уда́р 
землетрясе́ния підзе́мний уда́р земле-
тру́су; п. экскава́тор підзе́мний екска-
ва́тор; флюацио́нная п-ная вода́ флюа-
ці́йна підзе́мна вода́ 

подзо́л підзо́л, -лу; желе́зистый п. за-
лі́зистий підзо́л; размы́тый п. розми́тий 
підзо́л; торфяно́й п. торфо́вий (торф'яни́й) 
підзо́л 

подзо́листый підзо́листий; п-тая по́чва 
підзо́листий ґрунт 

подзоли́т підзолі́т, -ту 
подзолообразова́ние підзолоутво́рення, 

(неоконч. д. – ещё) підзолоутво́рювання, 
підзолотво́рення 

подзо́на підзо́на, -ни; п. поля́рности під-
зо́на поля́рності; скла́дчатая п. склад-
ча́ста підзо́на; тектони́ческая п. текто-
ні́чна підзо́на 

подзо́нтичный підзо́нтичний; п-ная 
о́бласть підзо́нтична о́бласть 

подкисле́ние підки́слення, (неоконч. д. – 
ещё) підки́слювання 

подки́сленный, подкислённый під-
ки́слений; п-ная вода́ підки́слена вода́ 

подкисля́ть[ся], подкисли́ть[ся] підки-
сля́ти[ся], -ля́ю, -ля́єш, -ля́є[ться], під-
ки́слювати[ся], -люю, -люєш, -лює[ться], 
підкисли́ти[ся], -лю́, -кисли́ш, -кисли́ть[ся] 

подкла́дка пі́дкладка; сифо́нная под-
кла́дка сифо́нна пі́дкладка; эндоси-
фо́нная п. ендосифо́нна підкла́дка 

подкладно́й підкладни́й; п-на́я ви́лка 
підкладна́ ви́лка 

подкла́сс підкла́с, -су 
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подключи́чный підключи́чний; п-ная 
о́бласть підключи́чна діля́нка 

подковообра́зный підковоподі́бний; 
п. диссепимента́рий підковоподі́бний 
дисепімента́рій; п. кра́тер підковопо-
ді́бний кра́тер 

подко́ровый підкорови́й; п-вое тече́ние 
підкорова́ течія́ 

подко́с підкі́с, -ко́су 
подледнико́вый підльодовико́вий; п-вая 

абля́ция підльодовико́ва абля́ція; п-вая 
вода́ підльодовико́ва вода́; п-вое о́зеро під-
льодовико́ве о́зеро; п-вое та́яние підльо-
довико́ве та́нення (розтава́ння); п. пото́к 
підльодовико́вий поті́к; п. слой підльодо-
вико́вий шар  

подлёдный підлі́дний; п-ная река́ під-
лі́дна рі́чка (ріка́); п-ное о́зеро підлі́дне 
о́зеро; п. жёлоб підлі́дний жо́лоб; п. по́иск 
підлі́дний по́шук (підлі́дний ро́зшук, під-
лі́дне шука́ння); п. сток підлі́дний стік 

подле́сок пі́длі́сок, -ска 
по́длинный спра́вжній; п-ная скла́дка 

спра́вжня скла́дка 
подлубе́нский підлубе́нський; п-кая 

сви́та підлубе́нська сві́та 
подлу́жный підлу́жний; п-ная сви́та під-

лу́жна сві́та 
подмаку́шечный підверхі́вковий, підвер-

ше́чко́вий; п. фора́мен підверхі́вковий 
фора́мен  

подмерзло́тный підмерзло́тний; п-ная 
вода́ підмерзло́тна вода́ 

подморе́нный підморе́нний 
подмы́в підми́в, -ву 
поднадви́г підна́сув, -ву (піднасувне́ 

крило́) 
поднадви́говый піднасувни́й; п-вая 

зо́на піднасувна́ зо́на 
поднадвижно́й піднасувни́й; п-но́е 

крыло́ піднасувне́ крило́ 
поднима́ющийся висхідни́й; п-щаяся 

берегова́я ли́ния висхідна́ берегова́ лі́нія; 
п-щееся боло́то висхідне́ боло́то; п. пласт 
висхідни́й пласт (висхідни́й шар) 

подно́жье підні́жжя; континента́льное п. 
континента́льне підні́жжя; материко́вое п. 
материко́ве підні́жжя 

подня́тие підняття́; веково́е п. вікове́  
підняття́; волосяно́е п. волосяне́ підняття́; 
вулкани́ческое п. вулкані́чне підняття́; 
за́мкнутое п. за́мкнене (за́мкнуте) піднят-

тя́; капилля́рное п. капіля́рне підняття́; 
клинови́дное п. клиноподі́бне підняття́; 
компенси́рующее п. компенсаці́йне (ком-
пенсува́льне) підняття́; куполови́дное 
(куполообра́зное) п. банеподі́бне (купо-
лоподі́бне) підняття́; максима́льное п. 
максима́льне підняття́; межсепта́льное п. 
міжсепта́льне підняття́; п. земно́й коры́ 
підняття́ земно́ї кори́; п. крыла́ сбро́са 
підняття́ крила́ ски́ду; п. морско́го дна 
підняття́ морсько́го дна; п. су́ши підняття́ 
су́ші; сво́довое п. склепі́нне підняття́; струк-
ту́рное п. структу́рне підняття́; тектони́чес-
кое п. тектоні́чне підняття́; У́жгородское п. 
У́жгородське підняття́; эпейрогени́ческое п. 
епейрогені́чне підняття́ 

подня́тие-шов підняття́-шов, -шва 
по́днятый пі́дня́тий, піді́йня́тий; п-тая 

глы́ба пі́дня́та (піді́йня́та) бри́ла (гли́ба); 
п-тая доли́на пі́дня́та (піді́йня́та) доли́на; 
п-тая полуравни́на пі́дня́та (піді́йня́та) 
напіврівни́на; подня́тая терра́са пі́дня́та 
(підій́ня́та) тера́са; п-тое крыло́ пі́дня́те 
(підій́ня́те) крило́; п. бе́рег пі́дня́тий 
(підій́ня́тий) бе́рег; п. край пі́дня́тий (пі-
ді́йня́тий) край; п. кра́тер пі́дня́тий  
(підій́ня́тий) кра́тер; п. пенепле́н пі́дня́тий 
(підій́ня́тий) пенепле́н; п. по́яс підня́тий 
по́яс; п. риф пі́дня́тий (піді́йня́тий) риф; 
подня́тый торфя́ник пі́дня́те (піді́йня́те) 
торфо́вище; сводообра́зно п. райо́н скле-
піннєподі́бно пі́дня́тий (піді́йня́тий) райо́н 

подо́бие поді́бність, -ності, т. -ністю; 
рентгенографи́ческое п. рентгеногра-
фі́чна поді́бність 

подо́бласть підо́бласть, -ті, т. -тю 
подо́бный поді́бний; п-ная скла́дка по-

ді́бна скла́дка 
подогре́в підігріва́ння, підігрі́в, -ву; 

п. не́фти підігріва́ння (підігрі́в) на́фти 
подозёрный підозе́рний; п. та́лик підо-

зе́рний та́лик 
подоли́т подолі́т, -ту 
подотде́л підві́дділ, -лу; бикмэн-

та́унский п. бікмента́унський підві́дділ 
подотря́д підря́д, -ду 
подо́шва підо́шва, -ви; вспу́чивающаяся п. 

спу́чувана підо́шва; поддува́ющаяся п. 
піддува́льна підо́шва; п. вы́работки 
підо́шва ви́робки; п. горы́ підо́шва гори́; 
п. жи́лы підо́шва жи́ли; п. за́лежи 
підо́шва по́кладу; п. лакколи́та підо́шва 
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лаколі́ту; п. надви́га підо́шва на́суву; 
п. нефтено́сного горизо́нта підо́шва наф-
тоно́сного горизо́нту; п. отко́са підо́шва 
відко́су; п. пласта́ підо́шва пласта́ (ша́ру); 
п. ру́дного те́ла підо́шва ру́дного ті́ла; 
п. сбро́са підо́шва ски́ду; п. скольже́ния 
підо́шва ко́взання (ско́взання); п. этажа́ 
підо́шва по́верху; сла́бая п. слабка́ 
підо́шва; усто́йчивая п. стійка́ (ста́ла) 
підо́шва 

подо́швенный підошо́вний, підо́швовий; 
п-ная вода́ підошо́вна вода́; п. градие́нт-
зонд підошо́вний градіє́нт-зонд 

подпёртый (о воде) підпе́ртий 
подпесо́чный підпіскови́й; п-ные со-

ляны́е за́лежи підпіскові́ соляні́ по́клади 
подпира́ющий підпірни́й, підтримко́вий 
подпове́рхностный підповерхне́вий; 

п. во́здух підповерхне́ве повіт́ря; п. ре-
лье́ф підповерхне́вий рельє́ф 

подпо́р підпі́р, -по́ру 
подпо́ра підпо́ра, -ри 
подпо́рка підпі́рка, -ки, д. и п. -рці, р. мн. 

-рок; свя́зочная п. зв'я́зкова підпі́рка 
подпо́рный підпі́рний 
подпоря́док підпоря́док, -дку 
подпо́чва підґру́нтя 
подпо́чвенный підґрунтови́й; п-ная во-

да́ підґрунтова́ вода́; п. пласт підґрунто-
ви́й пласт (підґрунтови́й шар) 

подража́тельный наслі́дувальний; п-ная 
фо́рма наслі́дувальна фо́рма 

подразде́л підро́зділ, -лу 
подразделе́ние підро́зділ, -лу; биостра-

тиграфи́ческое п. біостратиграфі́чний 
підро́зділ; геохронологи́ческое п. геохро-
нологі́чний підро́зділ; литмостратигра-
фи́ческое п. літмостратиграфі́чний під-
ро́зділ; литостратиграфи́ческое п. літо-
стратиграфі́чний підро́зділ; ме́стное стра-
тиграфи́ческое п. місце́вий стратигра-
фі́чний підро́зділ; неофициа́льное стра-
тиграфи́ческое п. неофіці́йний страти-
графі́чний підро́зділ; п. гру́ппы підро́зділ 
гру́пи; региона́льное стратиграфи́ческое п. 
регіона́льний стратиграфі́чний підро́зділ; 
стратиграфи́ческое п. стратиграфі́чний 
підро́зділ; стратогенети́ческое п. страто-
генети́чний підро́зділ; хроностратигра-
фи́ческое п. хроностратиграфі́чний під-
ро́зділ; циклостратиграфи́ческое п. цик-
лостратиграфіч́ний підро́зділ 

подразделённый підрозділ́ений 
подро́д підрі́д, -ро́ду 
подре́з підрі́з, -зу 
подру́бка підру́бка, -ки, д. и п. -бці, р. мн.  

-бок, (неоконч. д. – обычно) підру́бування 
подру́дный підру́дний; п. орео́л під-

ру́дний орео́л 
подруслово́й, подру́словый підрусло-

ви́й; п-ва́я (п-вая) вода́ підруслова́ вода́; 
п. та́лик підруслови́й та́лик 

подры́в підри́в, -ву, (неоконч. д. – обыч-
но) підрива́ння 

подрывно́й підривни́й; п-ны́е рабо́ты 
підривні́ робо́ти 

подря́д підря́д, -ду 
подса́сывающий підсмо́ктувальний;  

п-щая сква́жина підсмо́ктувальна сверд-
лови́на 

подсви́та підсві́та, -ти; акча́тская п. 
акча́тська підсві́та; алыка́евская п. али-
ка́ївська підсві́та; ачнеу́йская п. ач-
неу́йська підсві́та; ба́нская п. ба́нська 
підсві́та; белокоро́вичская п. білоко-
ро́вицька підсві́та; бе́рновская п. 
бе́рнівська підсві́та; гло́дская п. гло́дська 
підсві́та; голоско́вская п. голоскі́вська 
підсві́та; горноста́евская п. горно-
ста́ївська підсві́та; давы́довская п. да-
ви́дівська підсві́та; евсе́евская п. єв-
се́ївська підсві́та; ерунако́вская п. єруна-
кі́вська підсві́та; зато́нская п. зато́нська 
підсві́та; ильи́нская п. іллі́нська підсві́та; 
и́ньская п. і́нська підсві́та; иса́ковская п. 
іса́ківська підсві́та; ке́меровская п. 
ке́меровська підсві́та; нересни́цкая п. 
нересни́цька підсві́та; нижнебыстри́цкая п. 
нижньобистри́цька підсві́та; ниж-
неки́евская п. нижньоки́ївська підсві́та; 
нижнеменели́товая п. нижньоменелі́това 
підсві́та; нижненовопетро́вская п. нижньо-
новопетрі́вська підсві́та; ни́копольская п. 
ні́копольська підсві́та; ра́тненская п. 
ра́тненська підсві́та; старобалахо́нкинская п. 
старобалахо́нкінська підсві́та; су́ршинская п. 
су́ршинська підсві́та; уньги́нская п. уньги́н-
ська підсві́та; шу́тновская п. шу́тнівська 
підсві́та 

подсво́довый підсклепі́нний; п. разре́з 
підсклепі́нний ро́зріз 

подсенома́нский підсенома́нський 
подсе́рия підсе́рія, -рії; деба́льцевская п. 

деба́льцівська підсе́рія; тро́ицкая п. 
тро́їцька підсе́рія 
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подсе́чка підсіка́ння, підсі́чення 
подсингони́я підсингоні́я, -ні́ї 
подсисте́ма підсисте́ма, -ми 
подсло́й підша́р, -ру 
подснетого́рский підснетогі́рський; п-кие 

слои́ підснетогі́рські шари́  
подсолево́й підсольови́й; п-ва́я 

сква́жина підсольова́ свердлови́на 
подста́вка підста́вка, -ки, д. и п. -вці,  

р. мн. -вок; му́скульная п. му́скульна під-
ста́вка 

подстила́ющий підстильни́й, підсте́ль-
ний, підсте́лювальний; ка́менная п-щая 
поро́да кам'яна́ підстильна́ (підсте́льна, 
підсте́лювальна) поро́да; п-щая гли́на 
підстильна́ (підстельна́, підсте́лювальна) 
гли́на; п-щая ма́сса підстильна́ (під-
сте́льна, підсте́лювальна) ма́са; п-щая 
поро́да підстильна́ (підсте́льна, під-
сте́лювальна) поро́да; п-щая то́лща під-
стильна́ (підсте́льна, підсте́лювальна) то-
вща; п-щие отложе́ния підстильні́ (під-
сте́льні, підсте́лювальні) ві́дклади; п. пласт 
підстильни́й (підсте́льний, підсте́лювальний) 
пласт; п. ряд підстильни́й (підсте́льний, 
підсте́лювальний) ряд; п. слой підстиль-
ни́й (підсте́льний, підсте́лювальний) шар 

подсчёт підраху́нок, -нку; п. запа́сов 
підраху́нок запа́сів 

подсчётный підрахунко́вий; п. ко́нтур 
підрахунко́вий ко́нтур; п. пара́метр під-
рахунко́вий пара́метр 

подта́ивать підтава́ти, підта́нути 
подти́п підти́п, -пу 
подто́к підті́к, -то́ку 
подтопле́ние підто́плення 
подузелко́вый підву́зликовий 
поду́шечный подушча́ний, подушко́вий; 

п-ная ла́ва подушча́на (подушко́ва) ла́ва; 
п-ная отде́льность подушча́на (подуш-
ко́ва) окре́мість; п-ная структу́ра подуш-
ча́на (подушко́ва) структу́ра; п-ная тек-
сту́ра подушча́на (подушко́ва) тексту́ра;  
п-ное строе́ние подушча́на (подушко́ва) 
будо́ва; п. база́льт подушча́ний (подуш-
ко́вий) база́льт 

поду́шка поду́шка, -ки, д. и п. -шці,  
р. мн. -шок; компенсацио́нная п. компен-
саці́йна поду́шка 

подхо́д підхі́д, -хо́ду; исто́рико-генети́чес-
кий п. істо́рико-генети́чний підхі́д; мо-
де́льно-целево́й п. моде́льно-цільови́й підхі́д; 

процессуа́льный п. процесуа́льний підхі́д; 
систе́мный п. систе́мний підхі́д; функ-
циона́льный п. функціона́льний підхі́д 

подчинённый підпорядко́ваний, під-
ко́рений; п-ная ось підпорядко́вана вісь; 
п-ная река́ підко́рена рі́чка (ріка́); п-ное 
направле́ние підпорядко́ваний на́прям 
(на́прямок) 

подщела́чивать[ся], подщелочи́ть[ся] 
підлуго́вувати[ся], -вую, -вуєш, -вує[ться], 
підлу́жувати[ся], -жую, -жуєш, -жує[ться], 
підлужити[ся], -жу, -жиш, -жить 

подъём підйо́м, -му; баде́йный п. 
це́бровий (бадій́ний) підйо́м; гидрав-
ли́ческий п. гідравлі́чний підйо́м; п. пла-
ста́ підйо́м пласта́ (ша́ру); п. соляно́й 
сви́ты підйо́м соляно́ї сві́ти; пьезомет-
ри́ческий п. п'єзометри́чний підйо́м 

подъёмный під'є́мний, (служащий для 
подъёма – ещё) підйо́мний, підніма́льний, 
підійма́льний; п-ная коло́нна підійма́льна 
коло́на; п-ная маши́на підйо́мна маши́на; 
п-ная си́ла підйо́мна си́ла; п-ная уста-
но́вка підйо́мна устано́вка; п-ная ша́хта 
підйо́мна ша́хта; п-ное зо́лото підйо́мне 
зо́лото; п. вертлю́г підйо́мний вертлю́г; 
п. кран підйо́мний (підніма́льний, підій-
ма́льний) кран; п. шлюз підйо́мний шлюз 

подъязы́чный під'язико́вий; п-ная 
жа́берная щель під'язико́ва зя́брова 
щі́ли́на 

подъя́мненский під'я́мненський; п. го-
ризо́нт під'я́мненський горизо́нт 

подъя́рус під'я́рус, -су; аста́ртовый п. 
аста́ртовий під'я́рус; бедулье́нский п. 
бедульє́нський під'я́рус; берриа́сский п. 
беріа́ський під'я́рус; босфо́рский п. бос-
фо́рський під'я́рус; везу́льский п. ве-
зу́льський під'я́рус; виргюли́йский п. 
віргюлі́йський під'я́рус; врако́нский п. 
врако́нський під'я́рус; гарга́сский п. гар-
га́ський під'я́рус; голого́рский п. голо-
гі́рський під'я́рус; кампи́льский п. кам-
пі́льський під'я́рус; капка́нский п. кап-
ка́нський під'я́рус; кла́нсейский п. 
кла́нсейський під'я́рус; лихви́нский п. 
лихві́нський під'я́рус; нижнесарма́тский п. 
нижньосарма́тський під'я́рус; новорос-
си́йский п. новоросі́йський під'я́рус; 
опо́льский п. опі́льський під'я́рус; ря-
за́нский п. ряза́нський під'я́рус; се́йсский п. 
се́йський під'я́рус; се́рпуховский п. 
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се́рпухівський під'я́рус; спирифе́ровый 
(нижнеказа́нский) п. спірифе́ровий (ниж-
ньоказа́нський) під'я́рус; херсо́нский п. 
херсо́нський під'я́рус; черныше́вский п. 
чернише́вський під'я́рус; яснополя́нский п. 
яснополя́нський під'я́рус 

подэта́ж підпо́верх, -ху 
подэта́жный підповерхо́вий; п-ное об-

руше́ние підповерхо́ве обва́лення (за-
ва́лення) 

по́езд по́тяг, -га, по́їзд, -да (обоз) ва́лка,  
-ки, д. и п. -лці, р. мн. -лок; конве́йерный п. 
конве́єрний по́тяг (по́їзд); теле́жечный п. 
візко́ва ва́лка 

пожа́р поже́жа, -жі, т. -жею; подзе́мный п. 
підзе́мна поже́жа; экзоге́нный п. екзо-
ге́нна поже́жа; эндоге́нный п. ендоге́нна 
поже́жа 

пожа́рный поже́жний; п-ная га́зовая 
профила́ктика поже́жна га́зова профі-
ла́ктика; п. водопрово́д поже́жний водогі́н 
(водопро́ві́д); п. гидра́нт поже́жний гідра́нт; 
п. насо́с поже́жний насо́с; п. подзе́мный 
склад поже́жний підзе́мний склад; 

позвоно́чный хребе́тний; п-ное жи-
во́тное хребе́тна твари́на 

поздневиско́нсинский пізньовіско́нсин-
ський; п-кое оледене́ние пізньовіско́нсин-
ське зледені́ння (заледені́ння) 

позднеледнико́вый пізньольодовико́вий; 
п-вые отложе́ния пізньольодовико́ві 
ві́дклади 

позднеледнико́вье пізньольодовикі́в'я 
(пі́зня льодовико́ва епо́ха) 

позднемагмати́ческий пізньомагма-
ти́чний; п-кое месторожде́ние пізньомаг-
мати́чне родо́вище; п-кое явле́ние пізньо-
магмати́чне я́вище 

позднепалеозо́йский пізньопалеозо́йський 
позднетрети́чный пізньотрети́нний; 

п. пери́од пізньотрети́нний пері́од 
по́здний пі́зній; п. авлакоге́н пі́зній ав-

лакоге́н; п. голоце́н пі́зній голоце́н; 
п. диагене́з пі́зній діагене́з; п. лёсс пі́зній 
лес; п. проце́сс минералообразова́ния 
пі́зній проце́с мінералоутво́рення; п-няя 
геологи́ческая то́лща пі́зня геологі́чна 
то́вща; п-няя леднико́вая эпо́ха пі́зня 
льодовико́ва епо́ха; п-няя метамор-
фи́ческая реа́кция пі́зня метаморфі́чна 
реа́кція; п-няя эпо́ха піз́ня епо́ха 

позити́вный позити́вний; п-ная зо́на 
позити́вна зо́на; п-ное движе́ние пози-
ти́вний рух 

позитро́н позитро́н, -на 
позитро́нный позитро́нний; п. распа́д 

позитро́нний ро́зпад 
позицио́нный позиці́йний; п-ная сис-

те́ма коди́рования позиці́йна систе́ма 
кодува́ння 

по́знанский по́знанський; п-кая ста́дия 
по́знанська ста́дія 

по́иск по́шук, -ку, ро́зшук, -ку, шука́ння, 
розві́дування; геофизи́ческий п. геофі-
зи́чний по́шук (геофізи́чний ро́зшук, гео-
фізи́чне шука́ння, геофізи́чне розві́ду-
вання); геохими́ческий п. геохімі́чний 
по́шук (геохімі́чний ро́зшук, геохімі́чне 
шука́ння, геохімі́чне розві́дування);  
гидрогеохими́ческий п. гідрогеохімі́чний 
по́шук (гідрогеохімі́чний ро́зшук, гідроге-
охімі́чне шука́ння, гідрогеохімі́чне роз-
ві́дування); гидрохими́ческий п. гідрохі-
мі́чний по́шук (гідрохімі́чний ро́зшук, 
гідрохімі́чне шука́ння, гідрохімі́чне роз-
ві́дування); дета́льный п. дета́льний 
по́шук (дета́льний ро́зшук, дета́льне шу-
ка́ння, дета́льне розві́дування); микро-
биологи́ческий п. мікробіологі́чний 
по́шук (мікробіологі́чний ро́зшук, мікро-
біологі́чне шука́ння, мікробіологі́чне роз-
ві́дування); подлёдный п. підлі́дний 
по́шук (підлі́дний ро́зшук, підлі́дне шу-
ка́ння, підлі́дне розві́дування); п. место-
рожде́ний по́шук (ро́зшук, шука́ння, роз-
ві́дування) родо́вищ; п. поле́зных иско-
па́емых по́шук (ро́зшук, шука́ння, роз-
ві́дування) ко́ри́сних копа́лин; п. руд 
по́шук (ро́зшук, шука́ння, розві́дування) 
руд; п. с во́здуха по́шук (ро́зшук, шу-
ка́ння, розві́дування) з пові́тря; п. струк-
ту́р по́шук (ро́зшук, шука́ння, роз-
ві́дування) структу́р; попу́тный п. по-
пу́тний по́шук (попу́тний ро́зшук, попу́тне 
шука́ння, попу́тне розві́дування) 

поиско́во-оце́ночный пошуко́во-оці́нний, 
розшуко́во-оці́нний; п.-о-ные рабо́ты роз-
ві́дувально-оці́нні (розшуко́во-оці́нні) робо́ти 

поиско́во-разве́дочный пошуко́во-розві́ду-
вальний, розшуко́во-розві́дувальний; п.-р-ная 
геофи́зика пошуко́во-розві́дувальна (розшу-
ко́во-розві́дувальна) геофі́зика 
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поиско́вый пошуко́вий, розшуко́вий, 
розві́дувальний; п-вая геоло́гия пошуко́ва 
(розшуко́ва, розві́дувальна) геоло́гія; п-вая 
геоморфоло́гия пошуко́ва (розшуко́ва, 
розві́дувальна) геоморфоло́гія; п-вая ка-
на́ва пошуко́ва (розшуко́ва) кана́ва; п-вая 
ли́ния пошуко́ва (розшуко́ва, роз-
ві́дувальна) лі́нія; п-вая предпосы́лка 
пошуко́ва (розшуко́ва, розві́дувальна) 
передумо́ва; п-вая сеть пошуко́ва (розшу-
ко́ва, розві́дувальна) мере́жа; п-вая 
сква́жина пошуко́ва (розшуко́ва, роз-
ві́дувальна) свердлови́на; п-вое буре́ние 
пошуко́ве (розшуко́ве, розві́дувальне) 
бурі́ння; п-вые рабо́ты пошуко́ві (розшу-
ко́ві, розві́дувальні) робо́ти; п. биохи-
ми́ческий ме́тод пошуко́вий (розшуко́вий, 
розві́дувальний) біохімі́чний ме́тод; 
п. геохими́ческий ме́тод пошуко́вий (роз-
шуко́вий, розві́дувальний) геохімі́чний 
ме́тод; п. гидрохими́ческий ме́тод пошу-
ко́вий (розшуко́вий, розві́дувальний) гід-
рохімі́чний ме́тод; п. крите́рий пошу-
ко́вий (розшуко́вий, розві́дувальний) кри-
те́рій; п. литохими́ческий ме́тод пошу-
ко́вий (розшуко́вий, розві́дувальний) літо-
хімі́чний ме́тод; п. при́знак пошуко́ва 
(розшуко́ва, розві́дувальна) озна́ка 

пойкили́товый пойкілі́товий; п-вая 
структу́ра пойкілі́това структу́ра; п-вое 
включе́ние пойкілі́тове вклю́чення; п-вое 
прораста́ние пойкілі́тове пророста́ння 

пойкилобла́ст пойкілобла́ст, -ту 
пойкилобла́стовый пойкілобла́стовий; 

п-вая структу́ра пойкілобла́стова струк-
ту́ра 

пойкилокласти́ческий пойкілоклас-
ти́чний 

пойкилоофи́товый пойкілоофі́товий 
пойкилопегмати́товый пойкілопегма-

ти́товий; п-вая структу́ра пойкілопегма-
ти́това структу́ра 

пойкилопласти́ческий пойкілопласти́чний; 
п. цеме́нт пойкілопласти́чний цеме́нт 

пойкилоте́рмный пойкілоте́рмний; п-ное 
живо́тное пойкілоте́рмна твари́на; п. ор-
гани́зм пойкілоте́рмний органі́зм 

пойкилофи́товый пойкілофі́товий;  
п-вая структу́ра пойкілофі́това структу́ра 

по́йма запла́ва, -ви, запла́вина, -ни; 
высо́кая п. висо́ка запла́ва (запла́вина); 
затопля́емая п. зато́плювана запла́ва (за-

пла́вина); зача́точная п. зача́ткова запла́ва 
(запла́вина); ископа́емая п. викопна́ за-
пла́ва (запла́вина); незатопля́емая п. на-
зато́плювана запла́ва (запла́вина); ни́зкая п. 
низька́ запла́ва (запла́вина); п. меанд-
ри́рующей реки́ запла́ва (запла́вина)  
меандрува́льної рі́чки (ріки́); приру́словая п. 
прируслова́ запла́ва (запла́вина); речна́я п. 
річкова́ запла́ва (запла́вина) 

по́йменный запла́вний; п-ная гли́на за-
пла́вна гли́на; п-ная доли́на запла́вна до-
ли́на; п-ная равни́на запла́вна́ рівни́на;  
п-ная ро́ссыпь запла́вне розси́пище (за-
пла́вний ро́зсип); п-ная терра́са запла́вна 
тера́са; п-ное боло́то запла́вне боло́то;  
п-ные отложе́ния запла́вні ві́дклади; 
п. аллю́вий запла́вний алю́вій 

показа́ние показа́ння; геофизи́ческое п. 
геофізи́чне показа́ння; п. ко́мпаса пока-
за́ння ко́мпаса; п. прибо́ра показа́ння 
при́ладу 

показа́тель пока́зник, -ка, мн. -ки́, -кі́в; 
водоро́дный п. водне́вий пока́зник; 
гла́вный п. головни́й (основни́й) по-
ка́зник; индика́торный п. індика́торний 
пока́зник; калифорни́йский п. несу́щей 
спосо́бности каліфорні́йський пока́зник 
носі́йної зда́тності; мультипликати́вный п. 
мультиплікати́вний пока́зник; относи́тель-
ный п. відно́сний пока́зник; п. газоотда́чи 
пока́зник газовідда́чі; п. де́йствия взры́ва 
пока́зник ді́ї ви́буху; п. колло́идной ак-
ти́вности пока́зник коло́їдної акти́вності; 
п. консисте́нции пока́зник консисте́нції; 
п. разла́мываемости пока́зник розла́му-
ваності; п. расшире́ния пока́зник роз-
ши́рення; фельзи́товый п. фельзи́товий 
пока́зник; щёлочнофеми́ческий п. луж-
нофемі́чний пока́зник 

показа́тель-минера́л пока́зник-мінера́л, 
пока́зника-мінера́лу 

показа́тельный показо́вий; п. минера́л 
показо́вий мінера́л 

пока́тость спад, -ду, спа́дина, -ни, 
по́хил, -лу, похи́лість, -лості, т. -лістю 

пока́тый спа́дистий, похи́лий, (пологий) 
поло́гий, поло́жистий; п-тая доли́на 
спа́диста (поло́га) доли́на; п-тая равни́на 
спа́диста рівни́на; п-тое дно спа́дисте дно; 
п. бе́рег спа́дистий (похи́лий, поло́гий, 
поло́жистий) бе́рег 
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поколе́ние поколі́ння; гапло́идное п. га-
пло́їдне поколі́ння; дипло́идное п. дип-
ло́їдне поколі́ння 

поко́ящийся нерухо́мий, непору́шний; 
п-щаяся спо́ра нерухо́ма спо́ра 

покро́в по́крив, -ву; вулкани́ческий п. 
вулкані́чний по́крив; защи́тный п. захис-
ни́й по́крив; интрузи́вный п. інтрузи́вний 
по́крив; ко́жный п. шкі́рний по́крив; кон-
тинента́льный леднико́вый п. континен-
та́льний льодовико́вий по́крив; ко́стный п. 
кісткови́й по́крив; ла́вовый п. ла́вовий 
по́крив; леднико́вый п. льодовико́вий 
по́крив; ледяно́й п. льодяни́й (крижани́й) 
по́крив; материко́вый леднико́вый п. 
материко́вий льодовико́вий по́крив; 
межформацио́нный п. міжформаці́йний 
по́крив; море́нный п. море́нний по́крив; 
надви́говый п. насувни́й по́крив; над-
ви́нутый п. насу́нутий по́крив; наносно́й п. 
наносни́й по́крив; неслои́стый п. нешару-
ва́тий по́крив; пенни́нский п. пенні́нський 
по́крив; п. земли́ по́крив землі;́ п. надви́га 
по́крив на́суву; п. со́руса по́крив со́русу; 
п. цветка́ по́крив кві́тки; по́чвенный п. 
ґрунтови́й по́крив; расти́тельный п. рос-
ли́нний по́крив; ресни́тчатый п. вій-
ча́стий по́крив; скла́дчатый п. склад-
ча́стий по́крив; сне́жный п. снігови́й 
по́крив; тектони́ческий п. тектоні́чний 
по́крив; травяно́й п. трав'яни́й по́крив; 
тройно́й п. потрі́йний по́крив; хити́новый 
(хити́нный) п. хіти́новий (хіти́нний) 
по́крив; цвето́чный п. квіткови́й по́крив; 
экструзи́вный п. екструзи́вний по́крив 

покровнокирие́вский покривноки-
риї́вський; п-кая сви́та покривноки-
риї́вська сві́та 

покро́вный покривни́й; п-ная гли́на 
покривна́ гли́на; п. база́льт покривни́й 
база́льт; п. ледни́к покривни́й льодови́к; 
п. песо́к покривни́й пісо́к 

покро́вский покро́вський; п-кая то́лща 
покро́вська то́вща 

покрыва́ло покрива́ло, -ла; ло́пастное п. 
лопате́ве покрива́ло 

покрыва́ть[ся], покры́ть[ся] покри-
ва́ти[ся], -ва́ю, -ва́єш, -ва́є[ться], по-
кри́ти[ся], -ри́ю, -ри́єш, -ри́є[ться] 

покрыва́ющий покривни́й, покри-
ва́льний; п-щая поро́да покривна́ поро́да; 
п-щие отложе́ния покривні́ ві́дклади; 
п. песо́к покривни́й пісо́к; п. пласт по-

кривни́й пласт (покривни́й шар); п. ряд 
покривни́й (покрива́льний) ряд; п. слой 
покривни́й шар 

покрывно́й (о кости, ткани) покрив-
ни́й; п-на́я пласти́нка покривна́ плас-
ти́нка; п-на́я скла́дка покривна́ скла́дка; 
п-на́я структу́ра покривна́ структу́ра;  
п-на́я ткань покривна́ ткани́на; п-но́е 
стекло́ покривне́ скло; п. риф покривни́й 
риф; п. силика́т покривни́й силіка́т; 
п. сугли́нок покривни́й су́глинок 

покры́тие покриття́; антикоррозио́нное п. 
антикорозі́йне покриття́; жаропро́чное п. 
жароміцне́ покриття́; като́дное п. като́дне 
покриття́; керами́ческое п. керамі́чне 
покриття́ 

покрытоголо́вый покритоголо́вий;  
п-вая фо́рма покритоголо́ва фо́рма 

покрытосеменно́й покритонасі́нний, 
покритонасіннє́вий; п-но́е расте́ние по-
критонасі́нна росли́на 

покры́тый покри́тий; п. карст покри́тий 
карст 

покры́тие покриття́; п. нефтяны́х 
за́лежей покриття́ на́фто́вих по́кладів; 
терма́льная п. терма́льне покриття́; шле-
мови́дные п-ки шоломоподі́бні покриття́ 

поку́тский поку́тський; п-кая сви́та по-
ку́тська сві́та 

по́ле по́ле, -ля; анома́льное (анома-
ли́йное) п. анома́льне (аномалі́йне) по́ле; 
аперту́рное п. аперту́рне по́ле; барха́нное п. 
барха́нне по́ле; брюшно́е п. черевне́ по́ле; 
валу́нное п. валу́нне по́ле; вне́шнее п. 
зо́внішнє по́ле; втори́чное п. втори́нне 
по́ле; вы́емочное п. ви́їмкове по́ле; гео-
магни́тное п. геомагні́тне по́ле; геофи-
зи́ческое п. геофізи́чне по́ле; геохи-
ми́ческое п. геохімі́чне по́ле; Гла́вное 
дево́нское п. Головне́ дево́нське по́ле; 
гравитацио́нное п. гравітаці́йне по́ле; 
грязево́е п. Земли́ грязьове́ по́ле Землі;́ 
де́йствующее п. ді́юче по́ле; дорса́льное п. 
дорса́льне по́ле; дорсолатера́льное п. дор-
солатера́льне по́ле; за́днее п. за́днє по́ле; 
закилево́е п. закільове́ по́ле; за́ндровое п. 
за́ндрове по́ле; земно́е магни́тное п. зем-
не́ магні́тне по́ле; изменя́ющееся п. 
змі́нне по́ле; ка́менное п. кам'яне́ по́ле; 
ка́мовое п. ка́мове по́ле; карье́рное п. 
кар'є́рне по́ле; коло́дезное п. коло́дязне 
по́ле; конта́ктовое п. конта́ктове по́ле; 
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ла́вовое п. ла́вове по́ле; ледяно́е п. льодя-
не́ (крижане́) по́ле; магни́тное п. магні́тне 
по́ле; межпо́ровое п. міжпо́рове по́ле; 
металлогени́ческое п. металогені́чне 
по́ле; параболя́рное п. параболя́рне по́ле; 
п. дипо́ля по́ле дипо́ля; п. земно́го тяго-
те́ния по́ле земно́го тяжі́ння; п. трещино-
ва́тости по́ле тріщинува́тості; п. усто́йчи-
вости по́ле сті́йкості (ста́лості); предгла-
белля́рное п. передглабеля́рне по́ле; ра-
диово́лно́вое п. радіохвильове́ по́ле; ро-
тово́е п. ротове́ по́ле; ру́дное п. ру́дне 
по́ле; спинно́е п. спинне́ по́ле; среди́нное п. 
сере́динне по́ле; теплово́е п. теплове́ по́ле; 
физи́ческое п. фізи́чне по́ле; фильтра-
цио́нное п. фільтраці́йне по́ле; фи́рновое п. 
фі́рнове по́ле; ша́хтное п. ша́хтне по́ле; 
щёчное п. щі́чне по́ле; электри́ческое п. 
електри́чне по́ле; электромагни́тное п. 
електромагні́тне по́ле; электро́нное п. 
електро́нне по́ле 

полево́й польови́й; авантюри́новый п. 
шпат авантюри́новий польови́й шпат; 
ба́риевый п. шпат ба́рієвий польови́й 
шпат; бари́товый п. шпат бари́товий 
польови́й шпат; известко́вый п. шпат 
вапни́стий польови́й шпат; ка́лиево-
ба́риевый п. шпат ка́лієво-ба́рієвий 
польови́й шпат; ка́лиевый п. шпат 
ка́лієвий польови́й шпат; кали́йный п. 
шпат калі́йний польови́й шпат; кали-
на́тровый п. шпат каліна́тровий польо-
ви́й шпат; керами́ческий п. шпат кера-
мі́чний польови́й шпат; на́тровый п. 
шпат на́тровий польови́й шпат; п-ва́я 
вы́работка польова́ ви́робка; п-ва́я гео-
ло́гия польова́ геоло́гія; п-ва́я геоло-
ги́ческая па́ртия польова́ геологі́чна 
па́ртія; п-ва́я ка́рта польова́ ка́рта (ма́па); 
п-ва́я кни́жка польова́ кни́жка; п-ва́я 
рабо́та польова́ робо́та; п-ва́я ста́нция 
польова́ ста́нція; п-ва́я су́мка польова́ 
су́мка; п-ва́я съёмка польове́ зніма́ння 
(польова́ зйо́мка); п-во́е испыта́ние 
польове́ ви́про́бування (випробо́вування); 
п-во́е карти́рование польове́ картува́ння; 
п-во́е определе́ние польове́ ви́значення; 
п. гео́лог польови́й гео́лог; п. скат польо-
ви́й скат; п. ходо́к польови́й ходо́к; 
п. шпат польови́й шпат; п. штрек польо-
ви́й штрек; п-вы́е да́нные польові́ да́ні; 
трикли́нный п. шпат триклі́нний польо-

ви́й шпат; щелочно́й п. шпат лу́жний 
польови́й шпат 

полевошпа́тный, полевошпа́товый 
польовошпа́тний, польовошпа́товий; п-ная 
(п-вая) ва́кка польовошпа́тна (польово-
шпа́това) ва́ка; п-ная (п-вая) ма́гма 
польовошпа́тна (польовошпа́това) ма́гма; 
п. ийоли́т польовошпа́товий ійолі́т; 
п. кварци́т польовошпа́тний (польово-
шпа́товий) кварци́т; п. порфи́р польово-
шпа́товий порфі́р; п. псамми́т польово-
шпа́товий псамі́т; п. сла́нец польово-
шпа́товий сла́нець; п. стеати́т польово-
шпа́товий стеати́т; п. фергуси́т польово-
шпа́товий фергуси́т; п. фоноли́т польово-
шпа́товий фонолі́т; п. якупиранги́т 
польовошпа́тний (польовошпа́товий) яку-
пірангі́т 

поле́зный (об ископаемом и т. п.) 
ко́ри́сний; гла́вные п-ные ископа́емые 
головні́ (основні́) ко́ри́сні копа́лини; го-
рю́чие п-ные ископа́емые горю́чі ко́ри́сні 
копа́лини; металли́ческие п-ные иско-
па́емые металі́чні ко́ри́сні копа́лини;  
п-ная вла́жность ко́ри́сна воло́гість;  
п-ные ископа́емые ко́ри́сні копа́лини; 
п. компоне́нт ко́ри́сний компоне́нт; 
п. напо́р ко́ри́сний напі́р; п. сигна́л 
ко́ри́сний сигна́л; ру́дные п-ные иско-
па́емые ру́дні ко́ри́сні копа́лини 

полеми́н полемі́н, -ну 
поле́сский полі́ський; п-кая гру́ппа по-

лі́ська гру́па 
поле́сье полі́сся 
по́лзающий повзу́чий, по́взаючий;  

п-щая фо́рма повзу́ча фо́рма; п-щее жи-
во́тное по́взаюча твари́на 

ползу́честь повзу́чість, -чості, т. -чістю; 
глуби́нная п. глиби́нна повзу́чість; 
п. гру́нта повзу́чість ґру́нту; суха́я п. суха́ 
повзу́чість 

ползу́чий повзу́чий; п-чая по́чва пов-
зу́чий ґрунт; п-чее тече́ние повзу́ча течія́; 
п. гистере́зис повзу́чий гістере́зис; п. де-
лю́вий повзу́чий делю́вій 

ползу́щий повзу́чий; п-щая систе́ма  
разрабо́тки повзу́ча систе́ма розро́бки;  
п-щее расте́ние повзу́ча росли́на 

полиами́н поліамі́н, -ну 
полиани́т поліані́т, -ту 
полиаргири́т поліаргіри́т, -ту 
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полибази́т полібази́т, -ту (євге́новий 
блиск) 

полиби́тум полібі́тум, -му 
полибласти́ческий полібласти́чний;  

п-кое окремне́ние полібласти́чне скреме-
ні́ння (скрем'яні́ння) 

полива́новский поліва́нівський; п-кие 
слои́ поліва́нівські шари́  

поливариа́нтный поліваріа́нтний; п-ная 
систе́ма поліваріа́нтна систе́ма 

полигаки́т полігакі́т, -ту 
полигенети́ческий полігенети́чний;  

п-кая терра́са полігенети́чна тера́са 
полигени́я полігені́я, -ні́ї 
полиге́нный поліге́нний; п-ное вклю-

че́ние поліге́нне вклю́чення; п-ные хада-
ли́ты поліге́нні хадалі́ти; п. вулка́н полі-
ге́нний вулка́н; п. конгломера́т полі-
ге́нний конгломера́т 

полигеосинклина́ль полігеосинкліна́ль, 
-лі, т. -ллю 

полиги́рно-аксиа́льный полігі́рно-аксіа́ль-
ний 

полиги́рно-планаксиа́льный полігі́рно-
планаксіа́льний 

полиги́рно-плана́льный полігі́рно-пла-
на́льний 

полиги́рно-примити́вный полігі́рно-при-
міти́вний 

полиги́рно-центра́льный полігі́рно-
центра́льний 

полиги́рный полігі́рний; п-ная синго-
ни́я полігі́рна сингоні́я; п-ная систе́ма 
полігі́рна систе́ма 

полигляциали́зм полігляціалі́зм, -му 
полиго́н поліго́н, -ну 
полигона́льный полігона́льний; п-ная 

крепь полігона́льне крі́плення; п-ная по-
ве́рхность полігона́льна пове́рхня; п-ная 
по́чва полігона́льний ґрунт; п-ная струк-
ту́ра полігона́льна структу́ра; п-ная 
ту́ндра полігона́льна ту́ндра 

полигониза́ция полігоніза́ція, -ції 
полиго́нный поліго́нний; п-ная систе́ма 

наблюде́ний поліго́нна систе́ма спосте-
ре́жень 

полигономе́трия полігономе́трія, -рії 
полидельфи́т полідельфі́т, -ту 
полидими́т полідимі́т, -ту 
полидинами́зм полідинамі́зм, -му 
полидиспе́рсный полідиспе́рсний 
полидоли́т полідолі́т, -ту 

полиза́кский поліза́кський; п-кая сви́та 
поліза́кська сві́та 

поликарбона́льный полікарбона́льний; 
п-ная цепь полікарбона́льний ланцю́г 

полико́мплекс поліко́мплекс, -су 
поликонденса́ция поліконденса́ція, -ції 
поликра́з полікра́з, -зу 
поликре́мневый полікремі́нний, полі-

крем'яни́й; п-вая кислота́ полікремі́нна 
(полікрем'яна́) кислота́ 

поликристалли́ческий полікриста-
лі́чний 

поликсе́н поліксе́н, -ну; ири́дистый п. 
іри́дистий поліксе́н; ме́дистый п. 
мі́дистий поліксе́н 

полилитиони́т полілітіоні́т, -ту 
полимела́новый полімела́новий 
полиме́р поліме́р, -ру 
полимериза́ция полімериза́ція, -ції 
полимери́зм полімери́зм, -му 
полимеризова́ться полімеризува́тися,  

-зу́ється 
полиме́рия поліме́рія, -рії 
полимерлипи́д полімерліпі́д, -ду 
полиме́рный поліме́рний; п-ное выде-

ле́ние поліме́рне ви́ділення; п-ное завод-
не́ние поліме́рне заво́днення; п. бурово́й 
раство́р поліме́рний бурови́й ро́зчин 

полиметалли́ческий поліметалі́чний;  
п-кая руда́ поліметалі́чна (поліметале́ва) 
руда́; п-кое месторожде́ние поліметалі́чне 
родо́вище 

полиметаморфи́зм поліметаморфі́зм, -му 
полиметиле́новый поліметиле́новий; 

п. углеводоро́д поліметиле́новий вугле-
во́день 

полимигмати́т полімігмати́т, -ту 
полимигни́т полімігні́т, -ту 
полими́ктный поліміќтний 
полими́ктовый полімі́ктовий; п-вая по-

ро́да полімі́ктова поро́да; п. алевроли́т 
полімі́ктовий алевролі́т; п. песо́к полі-
мі́ктовий пісо́к 

полиминера́льный полімінера́льний;  
п-ная гли́на полімінера́льна гли́на; п-ная 
жи́ла полімінера́льна жи́ла; п-ная ма́гма 
полімінера́льна ма́гма; п-ная поро́да по-
лімінера́льна поро́да; п. песо́к поліміне-
ра́льний пісо́к 

полимода́льный полімода́льний 
полимолекуля́рный полімолекуля́рний 
полимо́рф полімо́рф, -фа 
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полиморфи́зм поліморфі́зм, -му; альтер-
нати́вный п. альтернати́вний полімор-
фі́зм; вегетати́вный п. вегетати́вний по-
ліморфі́зм; монотро́пный п. монотро́пний 
поліморфіз́м; сезо́нный п. сезо́нний полі-
морфі́зм; транзи́тный п. транзи́тний по-
ліморфі́зм; функциона́льный п. функціо-
на́льний поліморфі́зм; экологи́ческий п. 
екологі́чний поліморфі́зм; энантиот-
ро́пный п. енантіотро́пний поліморфіз́м 

полимо́рфный полімо́рфний; п-ная мо-
дифика́ция полімо́рфна модифіка́ція;  
п-ная о́собь полімо́рфна особи́на (полі-
мо́рфний о́собень); п. органи́зм полі-
мо́рфний органі́зм 

полинафте́н полінафте́н, -ну 
полинафте́новый полінафте́новий 
полинигрити́т полінігрити́т, -ту 
полини́т поліні́т, -ту 
полино́м поліно́м, -ма 
полинома́льный полінома́льний 
полиово́ид поліово́їд, -да 
полиопири́т поліопіри́т, -ту 
поли́п полі́п, -па; восьмищу́пальцевый 

кора́лловый п. восьмищу́пальцевий ко-
ра́ловий полі́п; гидроге́нный п. гідро-
ге́нний полі́п; гидро́идный п. гідро́їдний 
полі́п; доче́рний п. дочі́рній полі́п; ко-
ра́лловый п. кора́ловий полі́п; мате-
ри́нский п. коло́нии матери́нський полі́п 
коло́нії; перви́чный п. перви́нний полі́п; 
пита́тельный п. живи́льний полі́п; прос-
те́йший п. найпрості́ший полі́п 

полипи́д поліпі́д, -да 
поли́пный полі́пний 
полипня́к поліпня́к, -ку́; коралло-

ви́дный (кораллообра́зный) п. коралопо-
ді́бний поліпня́к; масси́вно-вы́ветрелый п. 
маси́вно-ви́вітрілий (маси́вно-звітрі́лий) 
поліпня́к; масси́вный п. маси́вний поліп-
ня́к; плеко́идный п. плеко́їдний поліпня́к; 
тамнапоро́идный п. тамнапоро́їдний по-
ліпня́к; тамнастеро́идный п. тамнасте-
ро́їдний поліпня́к; хализито́идный п. 
халізито́їдний поліпня́к; церио́идный п. 
церіо́їдний поліпня́к 

полипови́дный поліпоподі́бний 
полипровинциа́льный поліпровінціа́ль-

ний; п-ная фа́за поліпровінціа́льна фа́за 
полиптихоко́н поліптихоко́н, -на 
полипьери́т поліп'єри́т, -ту 

полирегиона́льный полірегіона́льний; 
п-ная фа́за полірегіона́льна фа́за 

полирова́ние полірува́ння; п. ка́мня по-
лірува́ння ка́меню 

полиро́ванный поліро́ваний; п-ное стекло́ 
поліро́ване скло; п. сла́нец поліро́ваний 
сла́нець; п. шлиф поліро́ваний шліф 

полиро́вка поліро́вка, -ки, д. и п. -вці, р. 
мн. -вок, (неоконч. д. – ещё) полірува́ння; 
леднико́вая п. льодовико́ва поліро́вка 
(льдовико́ве полірува́ння) 

полиро́вочный полірува́льний 
полирути́л полірути́л, -лу 
полисапро́бный полісапро́бний; п. во-

доём полісапро́бне водо́ймище (полісап-
ро́бна водо́йма) 

полисилика́т полісиліка́т, -ту 
полисимме́три́я полісиметрі́я, -рі́ї 
полисинтети́ческий полісинтети́чний; 

п. барха́н полісинтети́чний барха́н; 
п. двойни́к полісинтети́чний двійни́к;  
п-кое двойникова́ние полісинтети́чне 
двійникува́ння 

полисомати́ческий полісомати́чний; 
п. метеори́т полісомати́чний метеори́т 

полистелли́ческий полістелі́чний 
поли́стный поаркуше́вий; п-ная съёмка 

поаркуше́ве зніма́ння (поаркуше́ва зйо́мка) 
полиструкту́ра поліструкту́ра, -ри 
полисульфи́д полісульфі́д, -ду 
полисфери́т полісфери́т, -ту 
политаксо́ны мн. політаксо́ни, -нів 
полители́т політелі́т, -ту 
политекти́ческий політекти́чний; п-кая 

ма́гма політекти́чна ма́гма 
политиона́т політіона́т, -ту 
полити́п політи́п, -пу 
политипи́зм політипі́зм, -му 
политипи́ческий політипо́вий; п-кая 

конце́пция ви́да політипо́ва конце́пція 
ви́ду; п. вид політипо́вий вид 

политипи́я політипі́я, -пії́ 
полити́пный політи́пний 
политоми́ческий політомі́чний; п-кая 

табли́ца політомі́чна табли́ця; п. ключ 
політомі́чний ключ 

политоми́я політомі́я, -мі́ї 
политопи́т політопі́т, -ту 
полито́пный політо́пний; п. ареа́л полі-

то́пний ареа́л 
полифа́г поліфа́г, -гу 
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полифациа́льность поліфаціа́льність,  
-ності, т. -ністю 

полифилети́ческий поліфілети́чний; п-кая 
гру́ппа поліфілети́чна гру́па; п. таксо́н по-
ліфілети́чний таксо́н; п-кое происхожде́ние 
поліфілети́чне похо́дження 

полифили́я поліфілі́я, -лі́ї 
полифи́ровый поліфі́ровий; п-вая 

структу́ра поліфі́рова структу́ра 
полифосфа́т поліфосфа́т, -ту 
полихе́та поліхе́та, -ти 
полихноло́гия поліхноло́гія, -гії 
полихрои́зм поліхроїз́м, -му 
полихрои́т поліхроїт́, -ту 
полихрома́т поліхрома́т, -ту 
полихромати́ческий поліхромати́чний 
полихро́нный поліхро́нний; п-ная 

фло́ра поліхро́нна фло́ра 
полицено́з поліцено́з, -зу 
полицикли́ческий поліциклі́чний; п-кая 

систе́ма поліциклі́чна систе́ма; п. кора́лл 
поліциклі́чний кора́л; п-кое соедине́ние 
поліциклі́чна сполу́ка 

полиэ́др поліе́др, -ра 
полиэдри́т поліедри́т, -ту 
полиэдри́ческий поліедри́чний; п-кая 

отде́льность поліедри́чна окре́мість; п-кая 
се́тка поліедри́чна сіт́ка 

полиэлеме́нтный поліелеме́нтний; 
п. орео́л поліелеме́нтний орео́л 

полиэмбриони́я поліембріоні́я, -ні́ї 
полиэтиле́н поліетиле́н, -ну 
поллени́н полені́н, -ну 
поллени́т полені́т, -ту 
поллу́кс полу́кс, -су 
поллуци́т полуци́т, -ту 
поллюта́нт полюта́нт, -ту 
полногра́нность повногра́нність, -ності, 

т. -ністю 
полногра́нный повногра́нний; п-ная 

фо́рма повногра́нна фо́рма 
полнокристалли́ческий повнокриста-

лі́чний; п-кая поро́да повнокристалі́чна 
поро́да; п-кая структу́ра повнокрис-
талі́чна структу́ра 

полнокристалли́чески-порфи́ровый 
повнокристалі́чно-порфі́ровий; п.-п-вая 
структу́ра повнокристалі́чно-порфі́рова 
структу́ра 

полноосево́й повноосьови́й 
по́лный по́вний; о́бщее (п-ное) сме-

ще́ние по сбро́су зага́льне (по́вне) 

змі́щення за ски́дом; п-ная анало́гия 
по́вна анало́гія; п-ная влагоёмкость 
по́вна вологоє́мність (вологомі́сткість);  
п-ная вла́жность по́вна воло́гість; п-ная 
высота́ по́вна висота́; п-ная гранити-
за́ция по́вна гранітиза́ція; п-ная нагру́зка 
по́вне наванта́ження; п-ная рас-
твори́мость по́вна розчи́нність; п-ная 
скла́дчатость по́вна складча́стість; п-ное 
отраже́ние по́вне відбиття́; п-ное 
насыще́ние по́вне наси́чення; п-ное переп-
лавле́ние по́вне перепла́влення; п-ное са-
моизмельче́ние по́вне самоздрі́бнювання; 
п-ное сече́ние по́вний перері́з; п-ное сопро-
тивле́ние по́вний о́пір; п. ана́лиз по́вний 
ана́ліз; п. дифференциа́л по́вний диферен-
ціа́л; п. изоморфи́зм по́вний ізоморфі́зм; 
п. метаморфи́зм по́вний метаморфі́зм; 
п. цикл эро́зии по́вний цикл еро́зії 

полово́дье по́вінь, -вені, т. -вінню 
поло́гий поло́гий, поло́жистий, роз-

ло́гий, розло́жистий, похи́лий, (покатый) 
спа́дистий, зго́ристий; п-гая антиклина́ль 
поло́га (поло́жиста, розло́га, розло́жиста, 
похи́ла) антикліна́ль; п-гая крива́я поло́га 
(поло́жиста) крива́; п-гая скла́дка поло́га 
скла́дка; п-гая тре́щина поло́га трі́щина; 
п. изги́б поло́гий (поло́жистий, похи́лий) 
ви́гин (згин); п. надви́г поло́гий 
(спа́дистий) на́сув; п. о́ползень поло́гий 
зсув; п. пласт спа́дистий пласт (спа́дистий 
шар); п. про́филь поло́гий про́філь; 
п. ру́дный столб поло́гий ру́дний стовп; 
п. сброс поло́гий (похи́лий) скид; п. сдвиг 
поло́гий (похи́лий) зсув; п. склон поло́гий 
(поло́жистий, спа́дистий) схил; п. укло́н 
поло́гий (поло́жистий, спа́дистий) укло́н 
(схил); п-гое крыло́ поло́ге крило́; п-гое 
паде́ние поло́жисте (похи́ле) паді́ння 

пологоволни́стый пологохвиля́стий, по-
хилохвиля́стий; п-тая слои́стость (слое-
ва́тость) пологохвиля́ста шарува́тість  

пологозалега́ющий пологозале́глий, по-
ложистозале́глий, похилозале́глий 

пологопа́дающий похилоспадни́й; п-щая 
жи́ла пологоспадна́ жи́ла; п-щая за́лежь 
пологоспадни́й по́клад; п. пласт похилоспад-
ни́й пласт (похилоспадни́й шар); п. сброс 
пологоспадни́й (похилоспадни́й) скид 

пологоскла́дчатый пологоскладча́стий, 
положистоскладча́стий, похилоскладча́стий 
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поло́гость поло́гість, -гості, т. -гістю, 
поло́жистість, -тості, т. -тістю, похи́лість, 
-лості, т. -лістю 

положе́ние поло́ження, розмі́щення, 
стан; батрологи́ческое п. батрологіч́не 
поло́ження; геологи́ческое п. геологі́чне 
поло́ження; го́рное п. гірське́ поло́ження; 
двойнико́вое п. двійнико́ве поло́ження; 
п. во́дного зе́ркала поло́ження во́дного 
дзе́ркала; п. Га́усса поло́ження Га́усса; 
п. затемне́ния стан зате́мнення; п. зату-
ха́ния стан згаса́ння (загаса́ння); п. пога-
са́ния стан погаса́ння; п. стати́ческого 
у́ровня стан стати́чного рів́ня; п. темноты́ 
стан темноти́; полувы́прямленное п. на-
півви́прямлений стан; системати́ческое п. 
системати́чне поло́ження; таксоно-
ми́ческое п. таксономі́чне поло́ження; 
тектони́ческое п. тектоні́чне поло́ження 

положи́тельный 1. позити́вний; п-ная 
фо́рма релье́фа позити́вна фо́рма ре-
льє́фу; п-ное движе́ние позити́вний рух; 
п-ное колеба́ние у́ровня мо́ря позити́вне 
колива́ння рі́вня мо́ря; п-ное переме-
ще́ние берегово́й ли́нии позити́вне пере-
мі́щення берегово́ї лі́нії; п. заря́д пози-
ти́вний заря́д; п. криста́лл позити́вний 
криста́л; п. та́лик позити́вний та́лик; 
п. тектони́ческий элеме́нт позити́вний 
тектоні́чний елеме́нт; п. электро́д пози-
ти́вний електро́д; 

2. дода́тний; опти́чески п. минера́л оп-
ти́чно дода́тний мінера́л; п. минера́л до-
да́тний мінера́л; п. по́люс дода́тний 
по́люс; п. элемента́рный ромбо́эдр до-
да́тний елемента́рний ромбо́едр 

поло́к помі́ст, -мо́сту; прохо́дческий п. 
прохі́дницький помі́ст 

поло́ний поло́ній, -нію 
полоса́ сму́га, -ги, д. и п. сму́зі, р. мн. 

смуг; абсорбцио́нная п. абсорбці́йна 
(вбирна́) сму́га; амо́рфная п. амо́рфна 
сму́га; берегова́я п. берегова́ сму́га; бо-
га́тая ру́дная п. бага́та ру́дна сму́га; 
бу́товая п. бу́това сму́га; дорсолате-
ра́льные п-сы дорсолатера́льні сму́ги; 
жи́льная п. жи́льна сму́га; за́дняя п. 
за́дня сму́га; залива́емая п. заливна́ сму́га; 
изохромати́ческая п. ізохромати́чна 
сму́га; интерференцио́нная п. інтерферен-
ці́йна сму́га; ка́менная п. кам'яна́ сму́га; 
ледо́вая п. льодова́ (крижана́) сму́га; 

намывна́я п. намивна́ сму́га; парафрон-
та́льная п. парафронта́льна сму́га; пес-
ча́ная п. піща́на сму́га; п. изги́ба сму́га 
ви́гину (зги́ну); п. обнаже́ния сму́га від-
сло́нення; п. пропуска́ния сму́га пропус-
ка́ння; п. поглоще́ния спе́ктра сму́га вби-
ра́ння (поглина́ння) спе́ктра; п-сы 
Шу́мена–Ру́нге сму́ги Шу́мена–Ру́нге; 
полулу́нная п. півмі́сячна сму́га; по-
ро́дная п. поро́дна (порі́дна) сму́га; при-
бо́йная п. прибі́йна сму́га; прибре́жная 
песча́ная п. узбере́жна (прибере́жна) пі-
ща́на сму́га; прили́вно-отли́вная п. при-
пли́вно-відпли́вна сму́га; ру́дная п. ру́дна 
сму́га; све́тлая п. минера́ла сві́тла сму́га 
мінера́лу; сифона́льная п. сифона́льна 
сму́га; сифо́нная п. сифо́нна сму́га; спи-
ра́льная п. спіра́льна сму́га; среди́нная п. 
сере́динна сму́га; флюида́льная п. флюї-
да́льна сму́га; цветна́я п. одноство́рки 
кольоро́ва сму́га односту́лки 

полоса́тость смуга́стість, -тості, т. -тістю 
полоса́тый смуга́стий; известко́вый п. 

туф вапни́стий смуга́стий туф; п-тая 
гли́на смуга́ста гли́на; п-тая тексту́ра 
смуга́ста тексту́ра; п-тая фо́рма смуга́ста 
фо́рма; п-тая экзи́на смуга́ста екзи́на;  
п-тая я́шма смуга́ста я́шма; п-тое рас-
положе́ние смуга́сте розташува́ння (роз-
мі́щення); п-тое строе́ние смуга́ста бу-
до́ва; п. грани́т смуга́стий грані́т; п. желез-
ня́к смуга́стий залізня́к; п. змееви́к сму-
га́стий змійови́к; п. ингредие́нт смуга́стий 
інгредіє́нт; п. клива́ж смуга́стий кліва́ж; 
п. порфи́р смуга́стий порфі́р; п. сла́нец 
смуга́стий сла́нець; п. спектр смуга́стий 
спектр; п. такси́т смуга́стий такси́т 

поло́ска сму́жка, -ки, д. и п. -жці, р. мн.  
-жок; манти́йная п. манті́йна сму́жка; 
п. Бе́кке сму́жка Бе́кке; синусо́вая п. си-
нусо́ва сму́жка 

поло́сный смугови́й, сму́жний; п-ная 
бума́га смугови́й (сму́жний) папі́р 

полосово́й смугови́й; п-ва́я фильтра́-
ция смугова́ фільтра́ція 

полостно́й порожни́нний 
по́лостность порожни́нність, -ності, т. 

-ністю 
по́лость порожни́на, -ни; вну́тренняя п. 

вну́трішня порожни́на; втори́чная п. вто-
ри́нна порожни́на; дельтириа́льная п. 
дельтиріа́льна порожни́на; доба́вочная 
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(дополни́тельная) п. додатко́ва порож-
ни́на; изви́листая п. зви́виста порожни́на; 
интерсепта́льная п. інтерсепта́льна по-
рожни́на; ка́мерная п. ка́мерна порож-
ни́на; ка́рстовая п. ка́рстова порожни́на; 
краева́я п. крайова́ порожни́на; ман-
ти́йная п. манті́йна порожни́на; ме-
диа́льная п. медіа́льна порожни́на; на-
ру́жная п. ра́ковины зо́внішня порож-
ни́на черепа́шки (му́шлі, ско́йки); парага-
стра́льная п. парагастра́льна порожни́на; 
п. пор порожни́на пор; п. расслое́ния 
порожни́на розшарува́ння; п. спо́ры по-
рожни́на спо́ри; свя́зочная п. зв'я́зкова 
порожни́на; сегментацио́нная п. сегмен-
таці́йна порожни́на; случа́йная п. випад-
ко́ва порожни́на; спинна́я п. спинна́ порож-
ни́на; спондиля́рная п. спондиля́рна порож-
ни́на; среди́нная п. сере́динна порожни́на; 
табуля́рная п. табуля́рна порожни́на; 
тру́бочная п. трубкова́ порожни́на; тру́б-
чатая п. трубча́ста порожни́на; центра́ль-
ная п. центра́льна порожни́на; цилинд-
ри́ческая п. циліндри́чна порожни́на 

поло́счатость смуга́стість, -тості, т.  
-тістю, смужкува́тість, -тості, т. -тістю; 
диффузио́нная п. дифузі́йна смуга́стість 
(смужкува́тість); колофо́рмная п. коло-
фо́рмна смуга́стість (смужкува́тість); кон-
центри́ческая п. концентри́чна сму-
га́стість (смужкува́тість); крустифи-
кацио́нная п. крустифікаці́йна смуга́стість 
(смужкува́тість); лизега́нговская п. лізе-
га́нгівська смуга́стість (смужкува́тість); 
перви́чная п. перви́нна смуга́стість 
(смужкува́тість); п. льда смуга́стість 
(смужкува́тість) льо́ду (кри́ги); сезо́нная п. 
сезо́нна смуга́стість (смужкува́тість);  
симметри́ческая (симметри́чная) п. си-
метри́чна смуга́стість (смужкува́тість); 
флюида́льная п. флюїда́льна смуга́стість 
(смужкува́тість) 

поло́счатый смуга́стий, смужкува́тий;  
п-тая жи́ла смуга́ста (смужкува́та) жи́ла; 
п-тая поро́да смуга́ста поро́да; п-тая руда́ 
смуга́ста руда́; п-тая структу́ра смуга́ста 
структу́ра; п-тая тексту́ра смуга́ста текс-
ту́ра; п. гемати́товый кварци́т смуга́стий 
(смужкува́тий) гемати́товий кварци́т; 
п. гнейс смуга́стий (смужкува́тий) гнейс; 
п. гумми́т смуга́стий (смужкува́тий) гу-

мі́т; п. железня́к смуга́стий (смужку-
ва́тий) залізня́к; п. у́голь смуга́сте ву́гі́лля 

по́лочка поли́чка, -ки, д. и п. -чці, р. мн. 
 -чок; п. дни́ща кора́лла поли́чка дни́ща 
кора́ла 

полта́вский полта́вський; п-кая сви́та 
полта́вська сві́та; п-кая фло́ра полта́вська 
фло́ра; п. я́рус полта́вський я́рус 

полуантиклина́ль напівантикліна́ль, -лі, 
т. -ллю 

полуантраци́т напівантраци́т, -ту 
полуантраци́товый напівантраци́товий 
полуари́дный напівари́дний 
полубитумино́зный напівбітуміно́зний; 

п. у́голь напівбітуміно́зне ву́гі́лля 
полублестя́щий напівблиску́чий; п. у́голь 

напівблиску́че ву́гі́лля 
полублоки́рованный напівблоко́ваний; 

п-ное ре́зание напівблоко́ване рі́зання 
полубогхе́д напівбогхе́д, -да 
полуболо́тный напівболо́тний; п-ная 

по́чва напівболо́тний ґрунт 
полувися́чий напіввися́чий; п-чая вода́ 

напіввися́ча вода́ 
полувпа́дина напівзапа́дина, -ни 
полувулкани́ческий напіввулкані́чний; 

п-кое изверже́ние напіввулкані́чне 
ви́верження 

полувы́ветрелый напівви́вітрілий, напів-
звітрі́лий; п. гранит напівви́вітрілий  
(напівзвітрі́лий) грані́т 

полугидра́т напівгідра́т, -ту; п. ги́пса 
напівгідра́т гі́псу 

полугра́бен напівгра́бен, -на 
полугра́виевый напівгра́вієвий 
полуграни́т напівграні́т, -ту 
полуграфи́ческий напівграфі́чний 
полудоломи́т напівдоломі́т, -ту 
полудрагоце́нный напівкошто́вний, на-

півдорогоці́нний; п. ка́мень напівкош-
то́вний (напівдорогоці́нний) ка́мінь; 
п. мета́лл напівкошто́вний (напівдорого-
ці́нний) мета́л 

полудревеси́нный напівдереви́нний;  
п-ное волокно́ напівдереви́нне волокно́ 

полудюре́н напівдюре́н, -ну 
полужи́дкий напіврідки́й 
полужи́рный напівжи́рний, напівмас-

ни́й; п. би́тум напівжи́рний (напівмасни́й) 
бі́тум; п. у́голь напівжи́рне (напівмасне́) 
ву́гі́лля 
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полузакры́тый напівзакри́тий; п-тое 
мо́ре напівзакри́те мо́ре 

полузасу́шливый напівзасу́шливий;  
п. кли́мат напівпосу́шливий клі́мат 

полуископа́емый напіввикопни́й 
полукенне́левый напівкене́левий; п. у́голь 

напівкене́леве ву́гі́лля 
полукласти́ческий напівкласти́чний;  

п-кая поро́да напівкласти́чна поро́да 
полуко́кс напівко́кс, -су 
полукоксова́ние напівкоксува́ння 
полуколи́чественный напівкі́лькісний; 

п. ана́лиз напівкі́лькісний ана́ліз 
полукольцо́ півкільце́, -ця́, т. -це́м; соч-

ленённое п. з'є́днане півкільце́; фузел-
ля́рное п. фузеля́рне півкільце́ 

полукристалли́ческий напівкриста-
лі́чний; п-кая структу́ра напівкри-
сталі́чна структу́ра 

полукру́глый напівкру́глий 
полукуста́рник напівчагарни́к, -ка́ 
полукуста́рниковый напівчагарнико́вий 
полулогарифми́ческий напівлогариф-

мі́чний; п-кая диагра́мма напівлогариф-
мі́чна діагра́ма; п-кое представле́ние на-
півлогарифмі́чне пода́ння́ 

полулу́нный півмі́сячний; п-ная полоса́ 
півмі́сячна сму́га 

полумарти́т напівмарти́т, -ту 
полума́товый напівма́товий; п. у́голь 

напівма́тове ву́гі́лля 
полумета́лл напівмета́л, -лу 
полуметалли́ческий напівметалі́чний, 

(сделанный из металла, относящийся к 
обработке металла) напівметале́вий; 
п. блеск напівметалі́чний блиск 

полумя́гкий напівм'яки́й; п. кора́лл на-
півм'яки́й кора́л 

полунапо́рный напівнапі́рний; п-ное 
движе́ние жи́дкости напівнапі́рний рух 
рідини́ 

полуобка́танность напівобка́таність,  
-ності, т. -ністю 

полуобка́танный напівобка́таний 
полуобло́мочный напівула́мковий;  

п-ная поро́да напівула́мкова поро́да 
полуокамене́вший напівскам'яні́лий, 

напівзакам'яні́лий, напівокам'яні́лий, на-
півскамені́лий, напівокамені́лий 

полуокру́глый напівокру́глий; п-лая 
де́льта напівокру́гла де́льта 

полуооли́т напівоолі́т, -ту 

полуопа́л напівопа́л, -лу 
полуосновно́й напівосновни́й; п-на́я 

поро́да напівосновна́ поро́да 
полуо́стров піво́стрів, -рова 
полуоткры́тый (об угольном бассейне) 

напіввідкри́тий; п-тая доли́на напіввід-
кри́та доли́на; п. бассе́йн напіввідкри́тий 
басе́йн 

полуотражённый напіввідби́тий; п. свет 
напіввідби́те сві́тло 

полупегмати́товый напівпегмати́товий 
полупери́од півпері́од, -ду 
полуперипета́льный напівперипета́льний 
полупласти́нка півпласти́нка, -ки, д. и п. 

-нці, р. мн. -нок; вну́тренняя п. вну́трішня 
півпласти́нка 

полуплатфо́рма напівплатфо́рма, -ми 
полупокры́шка напівпокриття́ 
полупроводнико́вый напівпровідни-

ко́вий; п. счётчик напівпровіднико́вий 
лічи́льник 

полупроводя́щий напівпровідни́й;  
п-щая среда́ напівпровідне́ середо́вище 

полупрозра́чный напівпрозо́рий 
полупромерза́ние напівпромерза́ння; 

п. воды́ напівпромерза́ння води́ 
полупромы́шленный напівпромис-

ло́вий; п-ная жи́ла напівпромисло́ва жи́ла 
полупроника́емый напівпроникни́й;  

п-мая мембра́на напівпроникна́ мембра́на 
полупроница́емый напівпроникни́й 
полупростра́нство напівпро́стір, -тору 
полупусты́нный напівпусте́льний 
полупусты́ня напівпусте́ля, -лі, т. -лею 
полуравни́на напіврівни́на, -ни; иско-

па́емая п. викопна́ напіврівни́на; по́днятая п. 
пі́дня́та напіврівни́на; расчленённая п. роз-
члено́вана напіврівни́на 

полура́ковистый напівра́ковистий; 
п. изло́м напівра́ковистий злам (злом) 

полураспа́д півро́зпад, -ду 
полури́тм напіври́тм, -му; клима-

ти́ческий п. клімати́чний напіври́тм 
полусво́д напівсклепі́ння 
полусинклина́ль напівсинкліна́ль, -лі, 

т. -ллю 
полуска́льный напівскельови́й, напів-

ске́льний; п-ная поро́да напівскельова́ 
(напівске́льна) поро́да; п. грунт напівске-
льови́й (напівске́льний) ґрунт 

полуспёкшийся напівспікни́й, напів-
спі́клий, напівспе́чений; п. шлак напівспік-
ни́й (напівспі́клий, напівспе́чений) шлак 
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полустеклова́тый напівсклува́тий, на-
півскли́стий; п-тая структу́ра напівсклу-
ва́та (напівскли́ста) структу́ра 

полустекля́нный напівскляни́й; п. блеск 
напівскляни́й блиск 

полусу́точный півдобови́й; п. прили́в 
півдобови́й припли́в 

полусухо́й напівсухи́й; п. газ напівсухи́й 
газ 

полусфе́ра півсфе́ра, -ри 
полутвёрдый напівтверди́й; п. у́голь 

напівтверде́ ву́гі́лля 
полутораокси́д півтораокси́д, -ду 
полу́торный полу́торний, півтора́чний; 

п-ный окси́д полу́торний (півтора́чний) 
окси́д 

полууглова́тость півкута́стість, -тості, 
т. -тістю 

полууглова́тый півкута́стий 
полуфилли́т напівфілі́т, -ту 
полуфузи́т напівфузи́т, -ту 
полуфюзе́н напівфюзе́н, -ну 
полуциркуляцио́нный напівциркуляці́й-

ний; п-ная схе́ма напівциркуляці́йна схе́ма 
полуша́рие півку́ля, -лі; восто́чное п. 

схі́дна півку́ля; за́падное п. за́хідна пів-
ку́ля 

полу́шник молоди́льник, -ка, ши́льник, -ка 
полуэдри́ческий напіведри́чний 
по́лый 1. порожни́стий; п-лая да́йка по-

рожни́ста да́йка; п-лое о́зеро порожни́сте 
о́зеро; п-лое окостене́ние порожни́сте 
скостені́ння (закостені́ння); п. сфероли́т 
порожни́стий сферолі́т; 

2. (о воде) весня́ни́й; п-лая вода́ весня́на́ 
вода́ 

3. (пустой) поро́жній; п-лая тру́бка по-
ро́жня тру́бка 

полынья́ ополо́нка, -ки, д. и п. -нці, р. 
мн. -нок 

по́льдер по́льдер, -ра 
по́лье по́льє (нескл.) 
по́льзователь користува́ч, -ча́, т. -че́м; 

п. ЭВМ користува́ч ЕОМ 
по́льский по́льський; п-кое оледене́ние 

по́льське зледені́ння (заледені́ння) 
поляни́цкий поляни́цький; п-кая сви́та 

поляни́цька сві́та 
пональцени́т пональцені́т, -ту 
по́люс по́люс, -са; аналоги́чный п. ана-

логі́чний по́люс; антилоги́ческий п. ан-
тилогі́чний (антилогі́йний) по́люс; вспо-

мога́тельный п. допомі́жни́й по́люс; 
компенсацио́нный п. компенсаці́йний 
по́люс; магни́тный п. магні́тний по́люс; 
неподви́жный п. нерухо́мий по́люс; 
отрица́тельный п. негати́вний по́люс; 
палеомагни́тный п. палеомагні́тний 
по́люс; положи́тельный п. позити́вний 
по́люс; п. гра́ни по́люс гра́ні; п. недо-
сту́пности по́люс недосту́пності; п. о́си 
по́люс о́сі; п. повто́рной поля́рности по́люс 
повто́рної поля́рності; п. спа́йности по́люс 
спа́йності; п. хо́лода по́люс хо́лоду; проме-
жу́точный п. промі́жний по́люс; 
Се́верный п. Півні́чний по́люс; Ю́жный п. 
Півде́нний по́люс 

по́люсный по́люсний; п. наконе́чник 
по́люсний наконе́чник 

поля́на поля́на, -ни, (прогалина) га-
ля́вина, -ни 

поляриза́тор поляриза́тор, -ра 
поляризацио́нно-позицио́нный поляри-

заці́йно-позиці́йний; п.-п-ная корре́кция 
поляризаці́йно-позиці́йна коре́кція 

поляризацио́нный поляризаці́йний; п-ная 
модифика́ция поляризаці́йна модифіка́ція; 
п-ная фильтра́ция поляризаці́йна фільт-
ра́ція; п. анализа́тор поляризаці́йний аналі-
за́тор; п. ме́тод поляризаці́йний ме́тод; 
п. микроско́п поляризаці́йний мікроско́п; 
п. ток поляризаці́йний струм 

поляриза́ция поляриза́ція, -ції; агре-
га́тная п. агрега́тна поляриза́ція; 
вы́званная п. ви́кликана (спричи́нена, по-
ро́джена) поляриза́ція; гальвани́ческая п. 
гальвані́чна поляриза́ція; диэлектри́чес-
кая п. діелектри́чна поляриза́ція;  
есте́ственная п. приро́дна поляриза́ція; 
индуци́рованная п. індуко́вана поляри-
за́ція; кругова́я п. кругова́ поляриза́ція; 
магни́тная п. магні́тна поляриза́ція; 
п. ио́нов поляриза́ція іо́нів; синхро́нная п. 
синхро́нна поляриза́ція; спонта́нная п.  
спонта́нна поляриза́ція; структу́рная п. 
структу́рна поляриза́ція 

поляризо́ванный поляризо́ваний; п. луч 
поляризо́ваний про́мінь; п. свет поляри-
зо́ване сві́тло 

поляризова́ть[ся] поляризува́ти[ся], -зу́ю, 
-зу́єш, -зу́є[ться] 

поляризу́емость поляризо́ваність, -ності, 
т. -ністю 
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поляризу́ющийся поляризу́ючий, поля-
ризува́льний, поляризаці́йний; п. нико́ль 
поляризу́ючий (поляризува́льний) ніко́ль 

поляри́метр поляри́метр, -ра 
поляриме́трия поляриме́трія, -рії 
поляриско́п поляриско́п, -па 
поляри́т поляри́т, -ту 
поля́рность поля́рність, -ності, т. -ністю; 

анома́льная (аномали́йная) п. анома́льна 
(аномалі́йна) поля́рність; обра́тная п. зво-
ро́тна поля́рність; орогени́ческая п. оро-
гені́чна поля́рність; п. геомагни́тного 
по́ля поля́рність геомагні́тного по́ля; 
п. интерва́лов разре́за поля́рність інтер-
ва́лів ро́зрізу 

поля́рный поля́рний; обзо́рная п-ная 
сейсмогра́мма оглядо́ва поля́рна сейсмо-
гра́ма; пло́ская п-ная сейсмогра́мма 
пло́ска поля́рна сейсмогра́ма; п-ная бу́ря 
поля́рна бу́ря; п-ная гру́ппа поля́рна 
гру́па; п-ная диагра́мма поля́рна діа-
гра́ма; п-ная жи́дкость поля́рна рідина́;  
п-ная зо́на поля́рна зо́на; п-ная коорди-
на́та поля́рна координа́та; п-ная кор-
ре́кция поля́рна коре́кція; п-ная о́бласть 
поля́рна о́бласть; п-ная ось поля́рна вісь; 
п-ная сейсмогра́мма поля́рна сейсмо-
гра́ма; п-ная се́тка поля́рна сіт́ка; п-ное 
вторже́ние поля́рне вто́ргнення; п-ное 
направле́ние поля́рний на́прям 
(на́прямок); п-ное расстоя́ние поля́рна 
ві́дстань; п-ное сия́ние поля́рне ся́йво;  
п-ные га́зы поля́рні га́зи; п. изоморфи́зм 
поля́рний ізоморфіз́м; п. круг поля́рне 
ко́ло; п. лёд поля́рний лід; п. магнети́зм 
поля́рний магнети́зм; п. сегме́нт Земли́ 
поля́рний сегме́нт Землі́; п. фронт  
поля́рний фронт 

полярографи́ческий полярографі́чний; 
п. ме́тод полярографі́чний ме́тод; п-кое 
определе́ние полярографі́чне ви́значення 

полярогра́фия полярогра́фія, -фії 
поматове́ние поматові́ння 
помера́нский помера́нський; п-кая 

ста́дия помера́нська ста́дія 
помо́рский помо́рський; п-кая ста́дия 

оледене́ния помо́рська ста́дія зледені́ння 
(заледені́ння) 

помутне́ние помутні́ння, потьмяні́ння 
понижа́ющий зни́жувальний; п-щее 

проникнове́ние зни́жувальне проника́ння 
(прони́кнення) 

пониже́ние зни́ження, (неоконч. д. – ещё) 
зни́жування; допусти́мое п. допусти́ме 
(припусти́ме) зни́ження; п. ба́зиса эро́зии 
зни́ження ба́зису еро́зіі; п. го́рных рабо́т 
зни́ження гірни́чих робіт́; п. релье́фа 
зни́ження рельє́фа; п. упру́гой конста́нты 
зни́ження пру́жної конста́нти; п. у́ровня 
грунтовы́х вод зни́ження рі́вня ґрунтови́х 
вод; пьезометри́ческое п. п'єзометри́чне 
зни́ження; структу́рное п. структу́рне 
зни́ження; тектони́ческое п. тектоні́чне 
зни́ження; фреати́ческое п. фреати́чне 
зни́ження; эрозио́нное (эрози́йное) п. 
ерозі́йне зни́ження 

пони́женный зни́жений; п-ная волна́ 
зни́жена хви́ля; п-ное разви́тие зни́жений 
ро́звиток; п. хребе́т зни́жений хребе́т 

понизи́тель зни́жувач, -ча, т. -чем; 
п. твёрдости зни́жувач тве́рдості 

пони́т поні́т, -ту 
поно́р поно́р, -ру 
понт понт, -ту 
понти́ческий понти́чний; п. я́рус пон-

ти́чний я́рус 
понто́н понто́н, -на; резервуа́рный п. 

резервуа́рний понто́н 
понци́т понци́т, -ту 
поня́тие поня́ття; ассоциати́вное п. асо-

ціати́вне поня́ття 
попада́ние влу́чення, влуча́ння 
попе́льский попе́льський; п-кая се́рия 

попе́льська се́рія 
попере́чно-бороздово́й попере́чно-

борозе́нний 
попере́чно-волокни́стый попере́чно-

волокни́стий, попере́чно-волокнува́тий;  
п.-в-тая структу́ра попере́чно-волокни́ста 
(попере́чно-волокнува́та) структу́ра;  
п.-в. асбе́ст попере́чно-волокни́стий (по-
пере́чно-волокнува́тий) азбе́ст 

попере́чно-изотро́пный попере́чно-
ізотро́пний; п.-и-ная среда́ попере́чно-
ізотро́пне середо́вище 

попере́чно-накло́нный попере́чно-похи́-
лений; п.-н-ные слои́ попере́чно-похи́лені 
шари́  

попере́чно-сдвижно́й попере́чно-зсувни́й; 
п.-с-на́я текто́ника попере́чно-зсувна́ 
текто́ніка 

попере́чный попере́чний; боково́е п-ное 
сече́ние бічни́й (бокови́й) попере́чний 
перері́з; лине́йный п. годо́граф ліні́йний 
попере́чний годо́граф; п-ная антиклина́ль 
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попере́чна антикліна́ль; п-ная волна́ по-
пере́чна хви́ля; п-ная вы́сечка попере́чна 
ви́січка; п-ная доли́на попере́чна доли́на; 
п-ная гидродиспе́рсия попере́чна гідро-
диспе́рсія; п-ная дю́на попере́чна дю́на;  
п-ная жи́ла попере́чна жи́ла; п-ная море́на 
попере́чна море́на; п-ная отде́льность 
попере́чна окре́мість; п-ная па́зуха попе-
ре́чна па́зуха; п-ная скла́дка попере́чна 
скла́дка; п-ная скла́дчатость попере́чна 
складча́стість; п-ная сланцева́тость по-
пере́чна сланцюва́тість; п-ная соеди-
ни́тельная ветвь попере́чна сполу́чна 
(з'є́днувальна) гі́лка; п-ная терра́са попе-
ре́чна тера́са; п-ная тре́щина попере́чна 
трі́щина; п-ная трещинова́тость попе-
ре́чна тріщинува́тість; п-ная флексу́ра 
попере́чна флексу́ра; п-ная циркуля́ция 
попере́чна циркуля́ція; п-ное колеба́ние 
попере́чне колива́ння; п-ное коро́бление 
попере́чне жоло́блення (коро́блення);  
п-ное паде́ние попере́чне паді́ння; п-ное 
ребро́ попере́чне ребро́; п-ное сече́ние 
попере́чний перері́з; п-ное у́стье попе-
ре́чне у́стя; п-ное электри́ческое сопро-
тивле́ние попере́чний електри́чний о́пір; 
п. авлакоге́н попере́чний авлакоге́н; 
п. бе́рег попере́чний бе́рег; п. ва́лик по-
пере́чний ва́лик; п. гре́бень попере́чний 
гре́бінь; п. изги́б попере́чний ви́гин (згин); 
п. косо́й сброс попере́чний ко́сий (скіс-
ни́й, навскі́сний) скид; п. масшта́б попе-
ре́чний масшта́б; п. надви́г попере́чний 
на́сув; п. накло́н попере́чний на́хил 
(по́хил); п. переги́б попере́чний переги́н; 
п. про́филь попере́чний про́філь; п. раз-
ло́м попере́чний розло́м; п. разме́р попе-
ре́чний ро́змір; п. разре́з попере́чний 
ро́зріз; п. разры́в попере́чний розри́в; 
п. сброс попере́чний скид; п. стилоли́т 
попере́чний стилолі́т; п. у́ровень попе-
ре́чний рі́вень; п. хребе́т попере́чний хре-
бе́т; п. шов попере́чний шов; п. штрек 
попере́чний штрек; п. э́скер попере́чний 
е́скер 

поплавко́вый поплавко́вий; п-вая 
ка́мера поплавко́ва ка́мера 

поплаво́к поплаве́ць, -вця́, т. -вце́м, по-
плаво́к, -вка́; п. граптоли́та поплаве́ць 
(поплаво́к) граптолі́ту 

попра́вка (изменение, исправление) по-
пра́вка, -ки, д. и п. -вці, р. мн. -вок; возраст-

на́я п. вікова́ попра́вка; высо́тная п. ви-
со́тна попра́вка; п. Буге́ попра́вка Буге́; 
п. Бу́че попра́вка Бу́че; п. Фа́я попра́вка 
Фа́я; распа́дная п. распа́дна попра́вка; 
региона́льная п. регіона́льна попра́вка; 
температу́рная п. температу́рна поп-
ра́вка; топографи́ческая п. топографіч́на 
попра́вка; широ́тная п. широ́тна попра́вка 

попра́вочный попра́вковий; п. коэффи-
цие́нт попра́вковий коефіціє́нт 

популяцио́нный популяці́йний; п-ная 
конце́пция ви́да популяці́йна конце́пція 
ви́ду; п-ная эколо́гия популяці́йна еко-
ло́гія; п. фа́ктор популяці́йний фа́ктор 
(чи́нник) 

популя́ция популя́ція, -ції; топотипи́чес-
кие п-ции топотипо́ві популя́ції 

попу́тный попу́тний; п-ная флексу́ра 
попу́тна флексу́ра; п. газ попу́тний газ; 
п. по́иск попу́тний по́шук (попу́тний 
ро́зшук, попу́тне шука́ння, попу́тне роз-
ві́дування) 

по́ра по́ра, -ри, мн. по́ри, пор; ак-
цессо́рная п. акцесо́рна по́ра; амбула-
кра́льная п. амбулакра́льна по́ра; арау-
каро́идные п-ры араукаро́їдні по́ри; аре-
оля́рная п. ареоля́рна по́ра; беска́мерная п. 
безка́мерна по́ра; бороздообра́зная п. 
борозноподі́бна по́ра; вводя́щая п. увідна́ 
по́ра; воротничко́вая п. комірце́ва по́ра; 
втори́чная п. втори́нна по́ра; глоба́льная п. 
глоба́льна по́ра; гомоге́нная п. гомоге́нна 
по́ра; двойна́я п. подві́йна по́ра; двуря́дная п. 
дворя́дна по́ра; дискови́дная, дискооб-
ра́зная п. дископоді́бна по́ра; диста́льная 
проростко́вая п. диста́льна проростко́ва 
по́ра; дополни́тельная п. додатко́ва по́ра; 
дырчатови́дная п. дірчастоподі́бна по́ра; 
заро́дышевая п. зародко́ва по́ра; ка́мер-
ная п. ка́мерна по́ра; капилля́рная п. капі-
ля́рна по́ра; краева́я п. крайова́ по́ра; лин-
зови́дная (линзообра́зная) п. лінзопо-
ді́бна по́ра; ло́жная п. неспра́вжня по́ра; 
маргина́льная п. маргіна́льна по́ра; меж-
пластова́я п. міжпластова́ (міжшарова́) 
по́ра; нару́жные п-ры зо́внішні по́ри; 
несопряжённая п. несполу́чена (не-
з'є́днана) по́ра; окаймлённая п. обля-
мо́вана по́ра; па́рная п. па́рна по́ра; 
п. растворе́ния по́ра розчи́нення; прок-
сима́льная п. проксима́льна по́ра;  
промежу́точная п. промі́жна по́ра;  
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проростко́вая п. проростко́ва по́ра; прос-
та́я п. про́ста́ по́ра; разъединённые 
ро́мбовые п-ры роз'є́днані ро́мбові по́ри; 
решётчатая п. ґратча́ста по́ра; ро́мбовая п. 
ро́мбова по́ра; сло́жная п. складна́ по́ра; 
соединённые п-ры з'є́днані по́ри; соеди-
ни́тельная п. сполу́чна (з'є́днувальна) 
по́ра; сопряжённая п. сполу́чена 
(з'є́днана) по́ра; спиралеви́дная пророст-
ко́вая п. спіралеподі́бна проростко́ва 
по́ра; среднечетверти́чная п. середньочет-
верти́нна по́ра; стенна́я п. стінна́ по́ра; 
стремеви́дные п-ры стременоподі́бні 
по́ри; субкапилля́рная п. субкапіля́рна 
по́ра; сутура́льная п. сутура́льна по́ра; 
термина́льная п. терміна́льна по́ра; 
тру́бчатая п. трубча́ста по́ра; углова́я п. 
кутова́ по́ра; удлинённая п. подо́вжена 
(здо́вжена) по́ра; цилиндри́ческая п. ци-
ліндри́чна по́ра; щелеви́дная п. щілино-
поді́бна по́ра; экваториа́льная п. еквато-
ріа́льна по́ра; яче́истая п. комір́часта по́ра 

пора́тский пора́тський; п. я́рус по-
ра́тський я́рус 

по́ристость по́ристість, -тості, т. -тістю; 
абсолю́тная п. абсолю́тна по́ристість; 
акти́вная п. акти́вна по́ристість; весова́я п. 
гру́нта вагова́ по́ристість ґру́нту; вто-
ри́чная п. втори́нна по́ристість; 
де́йствующая п. ді́юча по́ристість; дина-
ми́ческая п. динамі́чна по́ристість; диффе-
ренциа́льная п. диференці́йна по́ристість; 
закры́тая п. закри́та по́ристість; капилля́р-
ная п. капіля́рна по́ристість; кру́пная п. 
кру́пна по́ристість; наведённая п. наве́дена 
по́ристість; непра́вильно-решётчатая п. 
непра́вильно-ґратча́ста по́ристість; о́бщая п. 
зага́льна по́ристість; откры́тая п. відкри́та 
по́ристість; перви́чная п. перви́нна 
по́ристість; приведённая п. приве́дена 
по́ристість; сингенети́ческая (сингене-
ти́чная) п. сингенети́чна по́ристість; 
скры́тая п. прихо́вана по́ристість; субка-
пилля́рная п. субкапіля́рна по́ристість; 
суперкапилля́рная п. суперкапіля́рна 
по́ристість; эффекти́вная п. ефекти́вна 
по́ристість 

по́ристый по́ристий; п-тая гли́на 
по́риста гли́на; п-тая ла́ва по́риста ла́ва; 
п-тая мембра́на по́риста мембра́на; п-тая 
поро́да по́риста поро́да; п-тая ра́ковина 
по́риста черепа́шка (му́шля, ско́йка); п-тая 

се́пта по́риста се́пта; п-тая тексту́ра 
по́риста тексту́ра; п-тая фо́рма по́риста 
фо́рма; п-тое строе́ние по́риста будо́ва;  
п-тые лапи́лли по́ристі лапі́лі; п. гипс 
по́ристий гіпс; п. заполни́тель по́ристий 
запо́внювач; п. известня́к по́ристий вап-
ня́к; п. ка́мень по́ристий ка́мінь; п. кварц 
по́ристий кварц; п. лимони́т по́ристий 
лімоні́т; п. опа́л по́ристий опа́л; п. песо́к 
по́ристий пісо́к; п. пласт по́ристий пласт 
(по́ристий шар); п. пото́к по́ристий поті́к; 
п. у́голь по́ристе ву́гі́лля 

по́рицкий по́рицький; п-кая зо́на 
по́рицька зо́на 

по́рово-аперту́рный по́рово-аперту́рний 
по́ровый по́ровий; ло́жный п. кана́л 

неспра́вжній по́ровий кана́л; п-вая ветвь 
по́рова гі́лка; п-вая вода́ по́рова вода́;  
п-вая ка́мера по́рова ка́мера; п-вая 
табли́чка по́рова табли́чка; п-вая тру́бка 
по́рова тру́бка; п-вое давле́ние по́ровий 
тиск; п-вое отве́рстие по́ровий о́твір;  
п-вое простра́нство по́ровий про́стір; 
п. кана́л по́ровий кана́л; п. раство́р 
по́ровий ро́зчин; п. ромб по́ровий ромб; 
п. цеме́нт по́ровий цеме́нт 

поро́г порі́г, -ро́га; геоморфологи́чес-
кий п. геоморфологі́чний порі́г; океа-
ни́ческий п. океані́чний поріѓ; п. гене-
ра́ции порі́г генера́ції; п. коагуля́ции 
порі́г коагуля́ції; п. коры́ порі́г кори́; 
п. леднико́вого ци́рка порі́г льодови-
ко́вого ци́рку; п. На́нсена порі́г На́нсена; 
п. термосто́йкости порі́г термості́йкості; 
п. То́мсона порі́г То́мсона; п. уплотне́ния 
порі́г ущі́льнення; п. чувстви́тельности 
ме́тода порі́г чутли́вості ме́тоду; речно́й п. 
річкови́й порі́г; у́стьевый (устьево́й) п. 
ги́рловий порі́г 

поро́говый поро́говий; п-вая эне́ргия 
я́дерных реа́кций поро́гова ене́ргія 
я́дерних реа́кцій 

поро́да поро́да, -ди, р. мн. -рі́д; абис-
са́льная п. абіса́льна поро́да; абиссоме-
таморфи́ческая п. абісометаморфі́чна 
поро́да; автокатакласти́ческая п. автока-
такласти́чна поро́да; автокласти́ческая п. 
автокласти́чна поро́да; автохто́нная 
го́рная п. автохто́нна гірська́ поро́да;  
агреги́рованная п. агрего́вана поро́да; 
акцессо́рные п-ды форма́ций акцесо́рні 
поро́ди форма́цій; алеври́то-гли́нистая п. 
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алеври́то-гли́ниста (алеври́то-гли́няста) 
поро́да; аллоге́нная п. алоге́нна поро́да; 
аллохто́нная п. алохто́нна поро́да; алма-
зосодержа́щая п. алмазовмі́сна поро́да; 
альби́товая п. альбі́това поро́да; альби́то-
кросси́товая п. альбі́то-кроси́това поро́да; 
альби́то-энстати́товая п. альбі́то-
енстати́това поро́да; амфиболмагне-
ти́товая п. амфіболмагнети́това поро́да; 
амфоге́нная п. амфоге́нна поро́да; аналь-
ци́мовая п. анальци́мова поро́да; анемо-
класти́ческая п. анемокласти́чна поро́да; 
анизоме́рная п. анізомі́рна поро́да; ани-
зометри́ческая п. анізометри́чна поро́да; 
анизотро́пная п. анізотро́пна поро́да; 
анорганоге́нная п. анорганоге́нна поро́да; 
анорти́товая п. анорти́това поро́да; ан-
химономинера́льная п. анхімономіне-
ра́льна поро́да; анхиэвтекти́ческая п. 
анхіевтекти́чна поро́да; апомагма-
ти́ческая п. апомагмати́чна поро́да; апо-
седиментоге́нная п. апоседиментоге́нна 
порода; асфа́льтовая битумино́зная п. 
асфа́льтова бітуміно́зна поро́да; атмокла-
сти́ческая п. атмокласти́чна поро́да; ат-
роге́нная п. атроге́нна поро́да; афа-
ни́товая п. афані́това поро́да; аши́стовая 
(асхи́стовая) п. аши́стова (асхи́стова) 
поро́да; баррамизи́рованная п. бара-
мізо́вана поро́да; басти́товая п. басти́това 
поро́да; бегу́щая (бе́глая) п. біжу́ча поро́да; 
безру́дная п. безру́дна поро́да; берегова́я п. 
берегова́ поро́да; бесква́рцевая п. без-
ква́рцова поро́да; беспо́ровая п. безпо́рова 
поро́да; биоге́нная п. біоге́нна поро́да; 
биокласти́ческая п. біокласти́чна поро́да; 
бли́зкая п. близька́ поро́да; бокова́я п. 
бічна́ (бокова́) поро́да; бокси́товая п. бок-
си́това поро́да; валу́нная п. валу́нна по-
ро́да; вермикули́товая п. вермікулі́това 
поро́да; взрыва́ющаяся п. вибухо́ва (ви-
буха́юча) поро́да; вмеща́ющая п. вмі́сна 
поро́да; водонасы́щенная п. водона-
си́чена поро́да; водонепроница́емая п. 
водонепрони́кна́ поро́да; водоно́сная п. 
водоно́сна поро́да; водоупо́рная п. водо-
тривка́ поро́да; волокни́стая п. волок-
ни́ста (волокнува́та) поро́да; вспу́ченная п. 
спу́чена поро́да; вспу́чивающаяся п. 
спу́чувальна поро́да; втори́чная п. вто-
ри́нна поро́да; второстепе́нная п. друго-
ря́дна поро́да; вулкани́ческая п. вулкані́чна 

поро́да; вулкани́чно-оса́дочная п. вулка-
ні́чно-осадо́ва поро́да; вы́брошенная 
взры́вом п. ви́кинута ви́бухом поро́да; 
вы́ветренная (вы́ветрившаяся) п. 
ви́вітрена (зві́трена) поро́да; высококремне-
зёмистая п. висококремнезе́миста поро́да; 
вя́зкая п. в'язка́ поро́да; газоно́сная п. газо-
но́сна поро́да; га́лечная п. га́лькова 
(га́лечна) поро́да; галоге́нная п. галоге́нна 
поро́да; гаюи́новая п. гаюї́нова поро́да; 
гемикласти́ческая п. гемікласти́чна по-
ро́да; генети́чески свя́занная п. гене-
ти́чно зв'я́зана поро́да; гетероге́нная п. 
гетероге́нна поро́да; гетеромо́рфная п. 
гетеромо́рфна поро́да; ги́бкая п. гнучка́ 
поро́да; гибри́дная п. гібри́дна поро́да; 
гидатоге́нная п. гідатоге́нна поро́да; гид-
ратоге́нная п. гідратоге́нна поро́да; гид-
рокласти́ческая п. гідрокласти́чна по-
ро́да; гипабисса́льная п. гіпабіса́льна 
поро́да; глаукони́товая п. глауконі́това 
поро́да; гли́нистая п. гли́ниста (гли́няста) 
поро́да; глуби́нная п. глиби́нна поро́да; 
голокласти́ческая п. голокласти́чна 
(ула́мкова) поро́да; голокристалли́ческая п. 
голокристалі́чна поро́да; голомафи́ческая п. 
голомафі́чна поро́да; горе́лая п. горі́ла 
поро́да; го́рная п. гірська поро́да; 
госпо́дствующая п. панівна́ поро́да; гра-
витацио́нно-водоно́сная п. гравітаці́йно-
водоно́сна поро́да; грана́товые п-ды гра-
на́тові поро́ди; гринали́товая п. грина-
лі́това поро́да; грубозерни́стая п. гру-
бозерни́ста поро́да; грубообло́мочная п. 
грубоула́мкова поро́да; гидро́нная п. гід-
ро́нна поро́да; да́йковая п. да́йкова по-
ро́да; двухминера́льная п. двомінера́льна 
поро́да; дежекцио́нная п. дежекці́йна 
поро́да; детри́товая п. детри́това поро́да; 
деформи́рованная п. деформо́вана по-
ро́да; диалити́ческая п. діаліти́чна по-
ро́да; диаллаго́новая п. діалаго́нова по-
ро́да; диаши́стовая (диасхи́стовая) п. 
діаши́стова (діасхі́стова) поро́да; дизъюнк-
ти́вная п. диз'юнкти́вна поро́да; допол-
ня́ющая п. допо́внювальна поро́да; древ-
невулкани́ческая п. давньовулкані́чна 
поро́да; древняя п. да́вня поро́да; ду́ющая-
ся п. надимна́ поро́да; желе́зистая п. за-
лі́зиста поро́да; железосодержа́щая п. 
залізовмі́сна поро́да; жи́льная п. жи́льна 
поро́да; закалённая п. загарто́вана порода; 
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закарсто́ванная п. закарсто́вана поро́да; 
заки́рованная п. закі́рувана поро́да; зале-
га́ющая п. заляга́юча (зале́гла) поро́да; 
зао́хренная п. заво́хрена поро́да; зве-
ня́щая п. дзвінка́ поро́да; зелено-
ка́менная п. зеленокам'яна́ (зеленока-
мі́нна) поро́да; земли́стая п. земли́ста 
поро́да; земна́я п. земна́ поро́да; 
зооге́нная п. зооге́нна поро́да; изве́ржен-
ная п. ви́вержена поро́да; известко́вая п. 
вапни́ста поро́да; изли́вшаяся п. ви́лита 
(проли́та) поро́да; изменённая п. змі́нена 
поро́да; изогра́дная п. ізогра́дна поро́да; 
изотро́пная п. ізотро́пна поро́да; импрег-
ни́рованная п. імпрегно́вана поро́да; 
ине́ртная п. іне́ртна поро́да; интрузи́вная п. 
інтрузи́вна поро́да; иррупти́вная п. іруп-
ти́вна поро́да; каини́товая п. каїні́това 
поро́да; кайноти́пная п. кайноти́пна по-
ро́да; ка́менная подстила́ющая п. кам'я-
на́ підстильна́ (підсте́льна, підстила́юча, 
підстеля́юча) поро́да; каменноу́гольная п. 
кам'янову́гі́льна поро́да; карбона́тная п. 
карбона́тна поро́да; карналли́товая п. 
карналі́това поро́да; карсту́ющаяся п. 
карстува́льна поро́да; катакласти́ческая п. 
катакласти́чна поро́да; катоге́нная п. ка-
тоге́нна поро́да; квасцо́вая п. галуно́ва 
поро́да; керами́ческая п. керамі́чна по-
ро́да; ки́слая п. ки́сла поро́да; клас-
ти́ческая п. класти́чна поро́да; комагма-
ти́ческая п. комагмати́чна поро́да; ком-
пете́нтная п. компете́нтна поро́да; кон-
та́ктовая п. конта́ктова поро́да; конта-
мини́рованная п. контаміно́вана поро́да; 
контроли́рующая п. контролю́юча поро́да; 
коренная п. корінна́ поро́да; косонаплас-
то́ванная п. косонапласто́вана (косонаша-
ро́вана) поро́да; краева́я п. крайова́ по-
ро́да; красноцве́тная п. червоноко́лірна 
поро́да; кремневи́дная п. кременеподі́бна 
поро́да; кремнезёмистая п. кремне-
зе́миста поро́да; кремни́стая п. крем'яни́ста 
(кремени́ста) поро́да; криптокрис-
талли́ческая п. криптокристалі́чна по-
ро́да; кристалли́ческая п. кристалі́чна 
поро́да; кроша́щаяся п. кри́шача поро́да; 
лангбейни́тово-каини́товая п. лангбей-
ні́тово-каїні́това поро́да; латерити-
зи́рованная п. латеритизо́вана поро́да; 
леднико́вая п. льодовико́ва поро́да; лей-
кокра́товая п. лейкокра́това поро́да; лей-

копто́ховая п. лейкопто́хова поро́да; 
лёссови́дная п. лесоподі́бна поро́да; 
лёссовая п. ле́сова поро́да; ло́мкая п. лам-
ка́ поро́да; лу́нная п. мі́сячна поро́да; маг-
мати́ческая п. магмати́чна поро́да; маг-
ни́тная п. магні́тна поро́да; масси́вная п. 
маси́вна поро́да; масси́вно-кристал-
ли́ческая п. маси́вно-кристалі́чна поро́да; 
материко́вая п. материко́ва поро́да;  
матери́нская п. матери́нська поро́да; 
ма́точная п. ма́точна поро́да; ма-
фи́ческая п. мафі́чна поро́да; мезок-
ра́товая п. мезокра́това поро́да; мезо-
ли́товая п. мезолі́това поро́да; меланок-
ра́товая п. меланокра́това поро́да; мел-
козёмистая п. дрібнозе́миста поро́да; ме-
лкозерни́стая п. дрібнозерни́ста поро́да; 
мелкокристалли́ческая п. дрібнокриста-
лі́чна поро́да; мёрзлая п. ме́рзла поро́да; 
ме́стная п. місце́ва поро́да; метаи-
зве́рженная п. метави́вержена поро́да; 
метаморфизо́ванная п. метаморфізо́вана 
поро́да; метаморфи́ческая п. метамор-
фі́чна поро́да; метаоса́дочная п. метао-
садо́ва поро́да; метапироге́нная п. мета-
піроге́нна поро́да; метасомати́ческая п. 
метасомати́чна поро́да; микрозерни́стая п. 
мікрозерни́ста поро́да; миндалека́менная п. 
мигдалекам'яна́ поро́да; минерали-
зи́рованная п. мінералізо́вана поро́да; 
мо́края п. мо́кра поро́да; мономи́ктная 
(мономи́ктовая) п. мономі́ктна (моно-
мі́ктова) поро́да; мономинера́льная п. 
мономінера́льна поро́да; моро́зная п. мо-
ро́зна поро́да; мя́гкая п. м'яка́ поро́да; 
нави́сшая п. нави́сла (зви́сла) поро́да; 
налега́ющая п. наляга́юча поро́да; нано-
сна́я п. наносна́ (нане́сена, наме́тена, на-
ві́яна, намивна́, наму́лена) поро́да; напла-
стова́вшаяся п. напласто́вана (наша-
ро́вана) поро́да; напряжённая п. на-
пру́жена поро́да; нару́шенная п. по-
ру́шена поро́да; насы́щенная п. наси́чена 
поро́да; на́триевая п. на́трієва поро́да; 
невы́нутая п. неви́йнята поро́да; нейт-
ра́льная п. нейтра́льна поро́да; некомпе-
те́нтная п. некомпете́нтна поро́да; нема́я п. 
німа́ поро́да; ненару́шенная п. непору́шена 
поро́да; ненорма́льная п. ненорма́льна 
поро́да; необло́мочная п. неула́мкова 
(невідла́мкова, необло́мкова) поро́да;  
неодноро́дная п. неоднорі́дна поро́да; 
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неопи́ровая п. неопір́ова поро́да; непро-
мы́шленная п. непромисло́ва поро́да; 
непроница́емая п. непроникна́ (непро-
ни́клива) поро́да; нептуни́ческая п. неп-
туні́чна поро́да; неравноме́рно-зерни́стая п. 
нерівномі́рно-зерни́ста поро́да; не-
свя́занная п. незв'я́зана поро́да; несорти-
ро́ванная п. несорто́вана поро́да; несце-
менти́рованная п. незцементо́вана по-
ро́да; неуплотнённая п. неущі́льнена по-
ро́да; неусто́йчивая п. нестійка́ поро́да; 
нефтематери́нская п. нафтоматери́нська 
поро́да; нефтено́сная п. нафтоно́сна поро́да; 
нефтепроизводя́щая п. нафтовиробна́ по-
ро́да; нижележа́щая п. нижчележа́ча (ниж-
чезале́гла) поро́да; нове́йшая п. найнові́ша 
поро́да; обводнённая п. обво́днена поро́да; 
обло́мочная изве́рженная п. ула́мкова (від-
ла́мкова) ви́вержена поро́да; обнажённая п. 
відсло́нена поро́да; ободко́вая п. обідко́ва 
поро́да; обожжённая п. ви́палена поро́да; 
обру́шенная п. обва́лена (зава́лена) по-
ро́да; огнеупо́рная п. вогнетривка́ поро́да; 
одново́зрастная п. одновікова́ поро́да; 
одноминера́льная п. одномінера́льна 
поро́да; одноро́дная п. однорід́на порода; 
окварцо́ванная п. скварцо́вана поро́да; 
околору́дная п. навколору́дна (біляру́дна) 
поро́да; окремнённая п. скремені́ла 
(скрем'яні́ла) поро́да; оксипле́тная п. 
оксипле́тна поро́да; олигоми́ктовая п. 
олігомі́ктова поро́да; омфаци́товая п. 
омфаци́това поро́да; органоге́нная п. ор-
ганоге́нна поро́да; орудене́лая п. зруде-
ні́ла поро́да; оса́дочная п. осадо́ва поро́да; 
основна́я п. основна́ поро́да; отсла́ива-
ющаяся п. відшаро́вувана поро́да; отсор-
тиро́ванная п. відсорто́вана поро́да; от-
стаю́щая п. віддільна́ поро́да; палео-
ти́пная п. палеоти́пна поро́да; пани-
диомо́рфная п. панідіомо́рфна поро́да; 
пе́нистая п. пі́нява (пі́ни́ста) поро́да; пер-
ви́чная п. перви́нна (пе́рві́сна) поро́да; 
первозда́нная п. пе́рві́сна поро́да; пере-
крыва́ющая п. перекрива́льна (перекрив-
на́) поро́да; перенасы́щенная п. перена-
си́чена поро́да; переотло́женная п. пере-
відкла́дена поро́да; пересы́щенная п. пе-
реси́чена поро́да; перехо́дная п. перехідна́ 
поро́да; пермафи́ческая п. пермафі́чна 
поро́да; пёстрая п. строка́та поро́да; пес-
ча́нистая п. піскува́та (піща́ниста) поро́да; 

пираллоли́товая п. піралолі́това поро́да; 
пирогенети́ческая п. пірогенети́чна по-
ро́да; пироге́нная п. піроге́нна поро́да; 
пирокласти́ческая п. пірокласти́чна  
поро́да; планофи́ровая п. планофі́рова 
поро́да; пласти́нчатая п. пласти́нчаста 
поро́да; пласти́ческая п. пласти́чна по-
ро́да; плезиофи́ровая п. плезіофі́рова 
поро́да; плитняко́вая п. плитняко́ва по-
ро́да; пло́тная п. щі́льна поро́да; плуто-
ни́ческая п. плутоні́чна поро́да; 
плыву́чая п. пливу́ча поро́да; по-
ве́рхностная п. поверхне́ва поро́да; по-
да́тливая п. підда́тлива поро́да; подсти-
ла́ющая п. підстильна́ (підсте́льна, під-
стила́юча, підстеля́юча, підсте́лювальна) 
поро́да; покрыва́ющая п. покривна́ по-
ро́да; полими́ктовая п. полімі́ктова по-
ро́да; полиминера́льная п. поліміне-
ра́льна поро́да; полнокристалли́ческая п. 
повнокристалі́чна поро́да; поло́счатая п. 
смуга́ста поро́да; полукласти́ческая п. 
напівкласти́чна поро́да; полуобло́мочная п. 
напівула́мкова поро́да; полуосновна́я п. 
напівосновна́ поро́да; полуска́льная п. на-
півскельова́ (напівске́льна) поро́да; попе-
ре́чно напласто́ванная п. попере́чно на-
пласто́вана (попере́чно нашаро́вана) по-
ро́да; по́ристая п. по́риста поро́да; 
п. анома́льного соста́ва поро́да ано-
ма́льного скла́ду; п. вскры́ши поро́да 
розкриття́; п. дре́внего основа́ния поро́да 
да́вньої осно́ви; п. катазо́ны поро́да ката-
зо́ни; п. кро́вли поро́да покрі́влі; п. ре-
гиона́льного метаморфи́зма поро́да регіо-
на́льного метаморфі́зму; п. тре́ния поро́да 
тертя́; порошкова́тая п. порошкува́та 
поро́да; порфири́товая п. порфіри́това 
поро́да; промежу́точная п. промі́жна по-
ро́да; промы́шленная п. промисло́ва по-
ро́да; проница́емая п. проникна́ (про-
ни́клива) поро́да; проста́я п. про́ста́ по-
ро́да; протоге́нная п. протоге́нна  
поро́да; псевдолейци́товая п. псевдолей-
ци́това поро́да; псевдослои́стая п.  
псевдошарува́та поро́да; пузы́рчатая п. 
пузи́рча́ста (пухи́рча́ста) поро́да; пуста́я п. 
поро́жня (пуста́) поро́да; пятни́стая п. 
плями́ста поро́да; равноме́рно-зерни́стая п. 
рівномі́рно-зерни́ста поро́да; радиоля́-
риевая п. радіоля́рієва поро́да; раздроб-
лённая п. роздро́блена поро́да; разлис-
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то́ванная п. розлисто́вана поро́да; разло-
жи́вшаяся п. розкла́дена поро́да; разме-
льчённая п. роздріб́нена (подрі́бнена) 
поро́да; разноро́дная п. різнорід́на по-
ро́да; разру́шенная п. зруйно́вана поро́да; 
ра́ковинная п. черепа́шкова поро́да; 
ра́ковистая п. ра́ковиста поро́да; рас-
па́вшаяся п. розпадна́ поро́да; рас-
пла́вленная п. розпла́влена поро́да; 
рассланцо́ванная п. розсланцьо́вана по-
ро́да; рассы́пчатая п. розси́пчаста поро́да; 
расти́тельная п. росли́нна поро́да; рас-
тре́скивающаяся п. розтрі́скувальна  
поро́да; расщеплённая п. розще́плена 
поро́да; регенери́рованная п. регене-
ро́вана поро́да; риота́ксисовая п. ріо-
та́ксисова поро́да; роговико́вая п. рого-
вико́ва поро́да; роговообма́нковая п. 
роговообма́нкова поро́да; родони́товая п. 
родоніт́ова поро́да; ро́дственная п. спо-
рі́днена поро́да; ру́дная п. ру́дна поро́да; 
рудовмеща́ющая п. рудовмі́сна поро́да; 
рудоно́сная п. рудоно́сна поро́да; руко-
водя́щая п. провідна́ поро́да; ры́хлая п. 
розси́пчаста (крихка́) поро́да; сверхвла-
гоёмкая п. надвологоє́мна (надволо-
гоє́мнісна, надвологомістка́) поро́да; 
свя́занная п. зв'я́зана поро́да; сезо́нно-
мёрзлая п. сезо́нно-ме́рзла поро́да; семи-
кристалли́ческая п. семикристалі́чна 
поро́да; сидерони́товая п. сидероні́това 
поро́да; ска́льная п. скельова́ (ске́льна) 
поро́да; скептихиге́нная п. скептихіге́нна 
поро́да; скла́дчатая п. складча́ста поро́да; 
скрытозерни́стая п. прихованозерни́ста 
поро́да; сла́бая п. слабка́ поро́да; слабо-
кристаллизо́ванная п. слабкокристалі-
зо́вана поро́да; слабонасы́щенная п. 
слабконаси́чена поро́да; сланцева́тая п. 
сланцюва́та поро́да; сла́нцевая п. 
сла́нцева поро́да; сло́жная п. складна́ по-
ро́да; слои́стая п. шарува́та поро́да; сло-
но́вая п. слоно́ва поро́да; слюдоно́сная п. 
слюдоно́сна поро́да; сме́жная п. сумі́жна 
поро́да; сме́шанная п. змі́шана поро́да; 
соляна́я п. соляна́ поро́да; сопровож-
да́ющая п. супрові́дна́ поро́да; со-
пу́тствующая п. супу́тня (супрові́дна́) 
поро́да; спла́вленная п. спла́влена по-
ро́да; среднезерни́стая п. середньозер-
ни́ста поро́да; сре́дняя п. сере́дня поро́да; 
стратифици́рованная п. стратифіко́вана 

поро́да; структу́рная п. структу́рна по-
ро́да; субаква́льная п. субаква́льна по-
ро́да; суперкруста́льная п. суперкрус-
та́льна поро́да; сцементи́рованная п. 
зцементо́вана поро́да; сыпу́чая п. сипка́ 
(сипу́ча) поро́да; такси́товая п. такси́това 
поро́да; та́льковая п. та́лькова поро́да; 
тексиге́нная п. тексиге́нна поро́да; тек-
тонобласти́ческая п. тектонобласти́чна 
поро́да; теку́чая п. теку́ча (рідка́) поро́да; 
телеконта́ктовая п. телеконта́ктова по-
ро́да; топа́зовая п. топа́зова поро́да; тра-
хи́товая п. трахі́това поро́да; трепело-
ви́дная п. трепелоподі́бна поро́да; тре-
щинова́тая п. тріщинува́та поро́да;  
туфоге́нная п. туфоге́нна поро́да; уб-
лю́дочная п. неповноці́нна поро́да; угле-
но́сная п. вуглено́сна поро́да; у́гли́стая п. 
вугли́ста поро́да; узлова́тая п. вузлува́та 
поро́да; ультраосновна́я п. ультраоснов-
на́ поро́да; ультращелочна́я п. ультра-
лу́жна поро́да; уплотнённая п. ущі́льнена 
порода; упру́гая п. пру́жна́ порода; ура-
ли́товая п. уралі́това порода; усто́йчивая п. 
стійка́ поро́да; фанероге́нная п. фанеро-
ге́нна поро́да; фанерогиали́новая п. фа-
нерогіалі́нова поро́да; фанероме́рная п. 
фанеромі́рна поро́да; фельзи́товая п. фель-
зи́това поро́да; фистаци́товая п. фіс-
таци́това поро́да; фитогенети́ческая п. 
фітогенети́чна поро́да; фитоге́нная п. 
фітоге́нна поро́да; фрикцио́нная п. фрик-
ці́йна поро́да; хемоге́нная п. хемоге́нна 
поро́да; хру́пкая п. крихка́ поро́да; цемен-
ти́рованная п. цементо́вана поро́да;  
ценоти́пная п. ценоти́пна поро́да; шамо-
зи́т-сидери́товая п. шамози́т-сидери́това 
поро́да; ше́рловая п. ше́рлова поро́да; 
щелева́тая п. щілинува́та поро́да; щелоч-
на́я п. лу́жна поро́да; щёлочноземе́льная п. 
лужноземе́льна поро́да; эквигрануля́рная п. 
еквігрануля́рна поро́да; экзоге́нная п. 
екзоге́нна поро́да; экрани́рующая п. ек-
ранува́льна поро́да; эксплози́вно-обло́-
мочная п. експлози́вно-ула́мкова поро́да; 
экструзи́вная п. екструзи́вна поро́да; эн-
доге́нная п. ендоге́нна поро́да; эндокон-
та́ктовая (эндоконта́ктная) п. ендокон-
та́ктова (ендоконта́ктна) поро́да; эо́ловая п. 
ео́лова поро́да; эрла́новая п. ерла́нова по-
ро́да; эрупти́вная п. ерупти́вна поро́да; 
эффузи́вная п. ефузи́вна поро́да; яче́исто-
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вы́ветрелая п. комір́часто-ви́вітріла (ко-
мі́рчасто-звітрі́ла) поро́да 

поро́да-колле́ктор поро́да-коле́ктор, по-
ро́ди-коле́ктора 

поро́да-резервуа́р поро́да-резервуа́р, по-
ро́ди-резервуа́ра 

поро́да-хозя́ин поро́да-госпо́дар, по-
ро́ди-госпо́даря 

породи́н породи́н, -ну 
породи́новый породи́новий 
породи́т породи́т, -ту 
поро́дный поро́дний; п-ная полоса́ по-

ро́дна сму́га; п-ное включе́ние поро́дне 
вклю́чення; п. взрыв поро́дний ви́бух; 
п. карье́р поро́дний кар'є́р; п. кларк по-
ро́дний кларк; п. отва́л поро́дний відва́л; 
п. у́ровень поро́дний рі́вень 

породообразова́ние породоутво́рення, 
(неоконч. д. – ещё) породоутво́рювання, 
породотво́рення 

породообразу́ющий породотві́рний, поро-
дотво́рний; п-щие во́доросли породотві́рні 
во́дорості; п. материа́л породотві́рний мате-
ріа́л; п. минера́л породотві́рний мінера́л; 
п. органи́зм породотві́рний органі́зм; 
п. проце́сс породотві́рний проце́с; п. эле-
ме́нт породотві́рний елеме́нт 

породоотбо́рка породовідбі́р, -бо́ру 
породоотбо́рочный породовідбірни́й;  

п-ная ле́нта породовідбірна́ стрі́чка 
породопогру́зочный породонаван-

та́жувальний; п-ная маши́на породонава-
нта́жувальна маши́на 

по́росль по́рість, -рості, т. -рістю, 
по́ріст, -росту, по́росль, -лі, т. -лю 

по́рох по́рох, -ху; ды́мный п. ди́мний 
по́рох; пироксели́новый п. піроксе-
лі́новий по́рох 

порошкова́тый порошкува́тий; п-тая 
поро́да порошкува́та поро́да; п. снег по-
рошкува́тий сніг 

порошкови́дный порошкоподіб́ний 
порошко́вый порошко́вий; п-вая ме-

таллу́рги́я порошко́ва металу́ргія; п-вая 
рентгеногра́мма порошко́ва рентгено-
гра́ма; п-вая структу́ра порошко́ва струк-
ту́ра; п. ме́тод порошко́вий ме́тод 

порошкообра́зный порошкоподі́бний; 
п-ная руда́ порошкоподі́бна руда́; п. у́голь 
порошкоподі́бне ву́гі́лля 

порошо́к порошо́к; желе́зный п. залі́з-
ний порошо́к; сапфи́ровый п. сапфі́ровий 

порошо́к; шамо́тный п. шамо́тний поро-
шо́к; шлифова́льный п. шліфува́льний 
порошо́к 

порпеци́т порпеци́т, -ту 
порта́льный порта́льний; п. агрега́т по-

рта́льний агрега́т 
портланди́т портланди́т, -ту 
по́ртландский по́ртландський; п. цеме́нт 

по́ртландський цеме́нт; п. я́рус портла́нд-
ський я́рус 

портландцеме́нт портландцеме́нт, -ту; 
быстротверде́ющий п. швидкотве́рдну-
чий (швидкотужа́віючий) портландцеме́нт 

порфи́р порфі́р, -ру; авги́товый п. ав-
гі́товий порфір́; аляски́товый п. аляс-
кі́товий порфір́; анамези́товый п. анаме-
зи́товий порфір́; бесква́рцевый п. без-
ква́рцовий порфір́; брекчи́рованный п. 
брекчійо́ваний порфі́р; бума́жный п. па-
перо́вий порфір́; гаюи́новый п. гаюї́новий 
порфір́; гли́нистый п. гли́нистий 
(гли́нястий) порфір́; грани́товый п. гра-
ні́товий порфір́; даци́товый п. даци́товий 
порфір́; зеленока́менный п. зеленокам'я-
ни́й (зеленокамі́нний) порфі́р; ква́рцевый п. 
ква́рцовий порфі́р; лабрадо́ровый п. лаб-
радо́ровий порфі́р; ме́дистый п. мі́дистий 
порфір́; монцони́товый п. монцоні́товий 
порфір́; обло́мочный п. ула́мковий пор-
фі́р; ортокла́зовый п. ортокла́зовий пор-
фі́р; плагиокла́зовый п. плагіокла́зовий 
порфір́; полевошпа́тный (полево-
шпа́товый) п. польовошпа́тний (польо-
вошпа́товий) порфір́; полоса́тый п. сму-
га́стий порфі́р; псевдолейци́товый п. 
псевдолейци́товий порфі́р; пуласки́товый п. 
пуласкі́товий порфі́р; рибеки́товый п. ри-
бекі́товий порфір; риоли́товый п. ріо-
лі́товий порфір́; ро́мбовый п. ро́мбовий 
порфір́; слюдяно́й п. слюдяни́й порфір́; 
схизоли́товый п. схизолі́товий порфір́; 
тави́товый п. таві́товий порфір́; трахиан-
дези́товый п. трахіандези́товий порфір́; 
шарово́й п. кульови́й порфір́ 

порфири́н порфіри́н, -ну 
порфири́т порфіри́т, -ту; авги́товый п. 

авгі́товий порфіри́т; альби́товый п. аль-
бі́товий порфіри́т; андези́товый п. анде-
зи́товий порфіри́т; база́льтовый п. ба-
за́льтовий порфіри́т; даци́товый п.  
даци́товий порфіри́т; диаба́зовый п.  
діаба́зовий порфіри́т; диори́товый п.  
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діори́товий порфіри́т; иго́льчатый п. гол-
ча́стий порфіри́т; ква́рцевый п. 
ква́рцовий порфіри́т; плери́товый п. пле-
ри́товий порфіри́т; ту́фовый п. ту́фовий 
порфіри́т 

порфири́товый порфіри́товий; п-вая 
поро́да порфіри́това поро́да; п-вая струк-
ту́ра порфіри́това структу́ра 

порфиробла́ст порфіробла́ст, -ту 
порфиробласти́ческий порфіроблас-

ти́чний; п-кая структу́ра порфіробла-
сти́чна структу́ра 

порфирови́дный порфіроподі́бний; п-ная 
структу́ра порфіроподі́бна структу́ра; 
п. база́льт порфіроподі́бний база́льт; 
п. ква́рцевый сиени́т порфіроподі́бний 
ква́рцовий сієні́т; п. шонкини́т порфіро-
поді́бний шонкіні́т; п. эври́т порфіропо-
ді́бний еври́т 

порфи́ровый порфі́ровий; п-вая ме́дная 
руда́ порфі́рова мі́дна руда́; п-вая руда́ 
порфір́ова руда́; п-вая структу́ра пор-
фі́рова структу́ра; п-вая форма́ция пор-
фі́рова форма́ція; п-вое выделе́ние пор-
фі́рове ви́ділення; п. диаба́з порфір́овий 
діаба́з; п. долери́т порфі́ровий долери́т; 
п. мелафи́р порфі́ровий мелафі́р; п. трахи́т 
порфі́ровий трахі́т; п. туф порфі́ровий туф 

порфиро́ид, порфирото́ид порфіро́їд, -ду, 
порфірото́їд, -ду 

порфирокла́ст порфірокла́ст, -ту 
порфирокласти́ческий порфірокласти́ч-

ний; п-кая структу́ра порфірокласти́чна 
структу́ра 

порцеллани́т порцелані́т, -ту 
поря́дковый порядко́вий; п-вая гру́ппа 

порядко́ва гру́па 
поря́док (классификационная единица) 

поря́док, -дку; восходя́щий п. висхідни́й 
поря́док; норма́льный п. напластова́ния 
норма́льний поря́док напластува́ння (на-
шарува́ння); обра́тный п. напластова́ния 
зворо́тний поря́док напластува́ння (наша-
рува́ння); первонача́льный п. початко́вий 
(пе́рві́сний) поря́док; п. величины́ по-
ря́док величини́; п. интерференцио́нной 
окра́ски поря́док інтерференці́йного за-
ба́рвлення; п. кристаллиза́ции поря́док 
кристаліза́ції; п. напластова́ния поря́док 
напластува́ння (нашарува́ння); п. осадко-
накопле́ния поря́док осадконагрома́джен-
ня (осадконакопи́чення); п. отложе́ния 

поря́док ві́дкладу; п. септ поря́док септ; 
п. убыва́ющей осно́вности поря́док спадно́ї 
осно́вності; текти́ческий п. кристалли-
за́ции текти́чний поря́док кристаліза́ції 

поса́дка 1. поса́дка, -ки, д. и п. -дці, р. 
мн. -док; горя́чая п. гаря́ча поса́дка; ско-
льзя́щая п. ковзна́ поса́дка,  

2. обва́лення, осіда́ння; п. кро́вли об-
ва́лення (осіда́ння) покрі́влі 

поса́дочный посадко́вий, поса́дочний; 
п-ная крепь посадко́ве (поса́дочне) 
крі́плення 

посидо́ниевый посидо́нієвий; п-вые 
слои́ посидо́нієві шари́  

последе́йствие післяді́я, -дії́, після-
ді́яння; магни́тное п. магні́тна післяді́я; 
упру́гое п. пру́жна́ післяді́я 

после́дний оста́нній; п-нее межледни-
ко́вье оста́ннє міжльодовикі́в'я; п-нее оле-
дене́ние оста́ннє зледені́ння (заледені́ння) 

после́довательность послідо́вність, -ності, 
т. -ністю; батиметри́ческая п. батимет-
ри́чна послідо́вність; возрастна́я п. вікова́ 
послідо́вність; временна́я п. часова́ послі-
до́вність; геологи́ческая п. геологі́чна 
послідо́вність; п. изверже́ний послі-
до́вність ви́вержень; п. кристаллиза́ции 
послідо́вність кристаліза́ції; п. море́н по-
слідо́вність море́н; п. наслое́ния послі-
до́вність нашарува́ння; п. оледене́ния 
послідо́вність зледені́ння (заледені́ння); 
п. осадконакопле́ния послідо́вність осад-
конагрома́дження (осадконакопи́чення); 
п. рудообразова́ния послідо́вність рудо-
утво́рення; пыльцева́я п. пилко́ва послі-
до́вність; стратиграфи́ческая п. страти-
графі́чна послідо́вність; хронологи́ческая п. 
хронологі́чна послідо́вність 

после́довательный послідо́вний; п-ная 
да́йка послідо́вна да́йка; п-ная инъе́кция 
послідо́вна ін'є́кція; п-ная кристалли-
за́ция послідо́вна кристаліза́ція; п-ная 
ста́дия послідо́вна ста́дія; п-ная фо́рма 
послідо́вна фо́рма; п. ме́тод послідо́вний 
ме́тод; п. слой послідо́вний шар  

после́дующий насту́пний, да́льший, по-
да́льший; п-щая бе́та-пале́тка насту́пна 
бе́та-пале́тка; п-щая доли́на насту́пна 
(да́льша, пода́льша) доли́на; п. тип на-
сту́пний тип; п. толчо́к насту́пний 
по́штовх; п. уда́р землетрясе́ния на-
сту́пний уда́р землетру́су 
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послеинтрузи́вный післяінтрузи́вний; 
п-ное явле́ние післяінтрузи́вне я́вище 

послеледнико́вый післяльодовико́вий; 
п-вая эпо́ха післяльодовико́ва епо́ха;  
п-вые отложе́ния післяльодовико́ві 
ві́дклади; п. о́птимум післяльодовико́вий 
о́птимум; п. пери́од післяльодовико́вий 
пері́од; п. сток післяльодовико́вий стік 

послеминерализацио́нный післяміне-
ралізаці́йний 

послеорогени́ческий післяорогені́чний 
послеру́дный післяру́дний; п-ное нару-

ше́ние післяру́дне пору́шення; п. мета-
морфи́зм післяру́дний метаморфі́зм 

послесангамо́нский післясангамо́нський; 
п-кое вре́мя післясангамо́нський час 

послетрети́чный післятрети́нний; п-ные 
отложе́ния післятрети́нні ві́дклади; 
п. пери́од післятрети́нний пері́од 

послехвалы́нский післяхвали́нський; 
п. я́рус післяхвали́нський я́рус 

послеэрозио́нный післяерозі́йний; 
п. надви́г післяерозі́йний на́сув 

посло́йный пошарови́й; п-ная инъе́кция 
пошарова́ ін'є́кція; п. гнейс пошарови́й 
гнейс; п. клива́ж пошарови́й кліва́ж 

пост пост, -та́; триангуляцио́нный п. 
триангуляці́йний пост 

постабдо́мен постабдо́мен, -ну 
постадапта́ция постадапта́ція, -ції 
постаксиа́льный постаксіа́льний; п-ная 

ло́пасть постаксіа́льна ло́пать 
постальвеоля́рный постальвеоля́рний; 

п-ная часть раство́ра постальвеоля́рна 
части́на ро́зчину 

поствулкани́зм поствулкані́зм, -му 
поствулкани́ческий поствулкані́чний 
поствю́рм поствю́рм, -му 
постгеосинклина́льный постгеосинклі-

на́льний; п. пери́од постгеосинкліна́льний 
пері́од 

посте́ль по́стіль, -те́лі, т. по́стіллю, мн. 
 -те́лі, -те́ль; база́льтовая п. база́льтова 
по́стіль; водоно́сная п. водоно́сна по́стіль; 
ка́менная п. кам'яна́ (камі́нна) по́стіль; 
п. земно́й коры́ по́стіль земно́ї кори́; 
п. ледника́ по́стіль льдовика́; п. нано́сов 
по́стіль нано́сів; п. пласта́ по́стіль пласта́ 
(ша́ру); п. поро́ды по́стіль поро́ди; 
п. ро́ссыпи по́стіль розси́пища (ро́зсипу) 

постенно́й постінни́й; п. слой постінни́й 
шар 

постепе́нный поступо́вий; п-ная кон-
ве́кция поступо́ва конве́кція; п-ное 
измене́ние поступо́ва змі́на; п-ное обру-
ше́ние поступо́ве обва́лення (зава́лення); 
п. конта́кт поступо́вий конта́кт 

по́стер по́стер, -ра 
постеро́идный постеро́їдний 
постинтрузи́вный постінтрузи́вний;  

п-ная да́йка постінтрузи́вна да́йка 
постирео́рный постирео́рний; п. мине-

ра́л постирео́рний мінера́л 
постколлизио́нный постколізі́йний; 

п. проги́б постколізі́йний проги́н 
постконседиментацио́нный постконсе-

диментаці́йний; п. разры́в постконседи-
ментаці́йний розри́в 

посткраниа́льный посткраніа́льний; 
п. скеле́т посткраніа́льний скеле́т 

постмагмати́ческий постмагмати́чний; 
п. минера́л постмагмати́чний мінера́л; 
п. проце́сс постмагмати́чний проце́с 

постми́ндель постмі́ндель, -лю, т. -лем 
постно́тум постно́тум, -ма 
посторогени́ческий посторогені́чний; 

п. плуто́н посторогені́чний плуто́н 
посторо́нний сторо́нній; п-нее вклю-

че́ние сторо́ннє вклю́чення; п-нее те́ло 
сторо́ннє ті́ло; п. материа́л сторо́нній 
матеріа́л; п-няя вода́ сторо́ння вода́;  
п-няя фа́уна сторо́ння фа́уна 

постоя́нная сущ. ста́ла, -лої, пості́йна,  
-ної; гравитацио́нная п. гравітаці́йна 
ста́ла; диэлектри́ческая п. діелектри́чна 
ста́ла; п. затуха́ния ста́ла загаса́ння (зга-
са́ння, затуха́ння); п. Пуассо́на ста́ла Пуас-
со́на; п. радиоакти́вного распа́да ста́ла 
радіоакти́вного ро́зпаду; п. распа́да ста́ла 
(пості́йна) ро́зпаду; п. тяготе́ния ста́ла 
тяжі́ння; п. упру́гости ста́ла пру́жності; 
радиоакти́вная п. радіоакти́вна пості́йна 
(ста́ла); со́лнечная п. со́нячна ста́ла 

постоя́нный пості́йний; п-ная вариа́-
ция пості́йна варіа́ція; п-ная вода́ по-
сті́йна вода́; п-ная деформа́ция пості́йна 
деформа́ція; п-ная диссоциа́ция пості́йна 
дисоціа́ція; п-ная жёсткость пості́йна 
жо́рсткість (тве́рдість); п-ная жи́ла по-
сті́йна жи́ла; п-ная изме́нчивость по-
сті́йна мінли́вість; п-ная крепь пості́йне 
крі́плення; п-ная ма́сса пості́йна ма́са;  
п-ная мо́щность пості́йна поту́жність 
(товщина́); п-ная си́ла пості́йна си́ла;  
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п-ная фа́за пості́йна фа́за; п-ная фума-
ро́ла пості́йна фумаро́ла; п-ное о́зеро по-
сті́йне о́зеро; п-ное озубле́ние пості́йне 
озу́блення; п-ное различе́ние пості́йне 
розріз́нення; п-ные конди́ции пості́йні 
конди́ції; п. водоём пості́йне водо́ймище 
(пості́йна водо́йма); п. газ пості́йний газ; 
п. исто́чник пості́йне джерело́; п. магни́т 
пості́йний магні́т; п. минера́л пості́йний 
мінера́л; п. пото́к пості́йний поті́к; п. ток 
пості́йний струм; п. у́гол пості́йний кут 

постоя́нство ста́лість, -лості, т. -лістю, 
пості́йність, -ності, т. -ністю; п. вер-
ши́нного у́ровня ста́лість (пості́йність) 
верши́нного рі́вня; п. весовы́х отноше́ний 
ста́лість (пості́йність) вагови́х відно́шень; 
п. вещества́ ста́лість (пості́йність) речо-
вини́; п. ви́дов ста́лість (пості́йність) 
ви́дів; п. волны́ ста́лість (пості́йність) 
хви́лі; п. глубины́ ста́лість (пості́йність) 
глибини́; п. паде́ния ста́лість (пості́йність) 
паді́ння; п. угло́в ста́лість (пості́йність) 
куті́в; п. фо́рмы ста́лість (пості́йність) 
фо́рми  

постпенепле́новый постпенепле́новий 
постплиоце́н постпліоце́н, -ну 
постплиоце́новый постпліоце́новий; 

п. отде́л постпліоце́новий ві́дділ 
постри́сс постри́с, -су 
построе́ние побудо́ва, -ви; п. блок-

диагра́ммы побудо́ва блок-діагра́ми; 
п. ка́рты побудо́ва ка́рти; п. се́тки побу-
до́ва сі́тки (мере́жі) 

постро́енный побудо́ваний, збудо́ваний; 
антиклина́льно п-ная пло́щадь антиклі-
на́льно збудо́вана пло́ща; п-ная скла́дка 
побудо́вана скла́дка; п-ная крива́я побу-
до́вана крива́ 

постро́йка буді́вля, -лі, т. -лею, будо́ва, 
-ви; антисейсми́ческая п. антисейсмі́чна 
буді́вля (будо́ва); вулкани́ческая п. вул-
кані́чна буді́вля (будо́ва); цианобакте-
риа́льная п. ціанобактеріа́льна буді́вля 

постру́дный постру́дний; п-ная струк-
ту́ра постру́дна структу́ра 

постседиментацио́нный постседимен-
таці́йний; п-ная подви́жка постседимен-
таці́йне посува́ння (зру́шення); п-ная 
скла́дчатость постседиментаці́йна склад-
ча́стість 

посттектони́ческий посттектоні́чний; 
п. плуто́н посттектоні́чний плуто́н 

посту́мный посту́мний; п-ная скла́дка 
посту́мна скла́дка; п-ная скла́дчатость 
посту́мна складча́стість 

поступа́тельный поступни́й, посту-
па́льний; п-ное движе́ние поступа́льний 
рух 

поступа́ющий поступа́льний; п-щая 
струя́ поступа́льний стру́мінь 

поступле́ние надхо́дження, поя́ва, -ви; 
п. оса́дка поя́ва о́саду (оса́дка, осіда́ння) 

посыла́емый поси́льний; п-мая волна́ 
поси́льна хви́ля 

потамоге́нный потамоге́нний; п-ная 
равни́на потамоге́нна рівни́на 

потамоло́гия потамоло́гія, -гії 
потари́т потари́т, -ту 
пота́ш по́таш, -шу, т. -шем 
потемне́ние потемні́ння; гравита-

цио́нное п. гравітаці́йне потемні́ння 
потенциа́л потенціа́л, -лу; бензи́новый п. 

бензи́новий потенціа́л; гравитацио́нный п. 
гравітаці́йний потенціа́л; диффузио́нный п. 
дифузі́йний потенціа́л; есте́ственный п. 
приро́дний потенціа́л; ио́нный п. іо́нний 
потенціа́л; кисло́тно-осно́вный п. кис-
ло́тно-осно́вний потенціа́л; окисли́тельно-
восстанови́тельный п. оксидаці́йно-відно́в-
ний (оки́сно-відно́вний, оки́снювально-
відно́вний) потенціа́л; п. Ги́ббса потенціа́л 
Гі́ббса; п. заря́да потенціа́л заря́ду; п. иони-
за́ции потенціа́л іоніза́ції; п. разложе́ния 
потенціа́л ро́зкладу; п. се́тки потенціа́л 
сі́тки (мере́жі); п. си́лы тяготе́ния потен-
ціа́л си́ли тяжі́ння; скаля́рный п. ска-
ля́рний потенціа́л; термодинами́ческий п. 
термодинамі́чний потенціа́л; упру́гий п. 
пру́жни́й потенціа́л; фильтрацио́нный п. 
фільтраці́йний потенціа́л; хими́ческий п. 
хімі́чний потенціа́л 

потенциа́л-зонд потенціа́л-зонд, -да; 
идеа́льный п.-з. ідеа́льний потенціа́л-
зонд; коро́ткий п.-з. коро́ткий потенціа́л-
зонд; ма́лый п.-з. мали́й потенціа́л-зонд 

потенциа́льный потенці́йний; п-ное  
испаре́ние потенці́йне випаро́вування 
(випарува́ння); п-ные запа́сы потенці́йні 
запа́си; п. деби́т потенці́йний дебі́т; 
п. минера́л потенці́йний мінера́л 

потенцио́метр потенціо́метр, -ра 
потенциометри́ческий потенціомет-

ри́чний; п. ана́лиз потенціометри́чний 
ана́ліз; п. преобразова́тель потенціомет-
ри́чний перетво́рювач 
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потенциоме́трия потенціоме́трія, -рії 
потериоцирко́н потеріоцирко́н, -ну 
потериоцерко́новый потеріоцерко́новий; 

п-вая ра́ковина потеріоцерко́нова чере-
па́шка (му́шля, ско́йка) 

поте́ря втра́та, -ти; п. видовы́х 
осо́бенностей втра́та видови́х особ-
ли́востей; п. лету́чести втра́та ле́ткості; 
п. поле́зного ископа́емого втра́та 
ко́ри́сної копа́лини 

пото́к поті́к, -току; антецеде́нтный п. 
антецеде́нтний поті́к; база́льтовый п. 
база́льтовий поті́к; берегово́й п. берего-
ви́й поті́к; бу́рный п. бурхли́вий (бу-
ре́мний, бу́рний) поті́к; вися́чий п. вися́-
чий поті́к; вну́тренний п. вну́трішній по-
ті́к; внутриформацио́нный п. внутрішньо-
формаці́йний поті́к; во́дный п. во́дний 
поті́к; вре́менный п. тимчасо́вий поті́к; 
втека́ющий п. втічни́й (утіка́ючий) поті́к; 
вулкани́ческий п. вулкані́чний поті́к; 
вынося́щий п. виносни́й поті́к; выте-
ка́ющий п. витічни́й (витіка́ючий) поті́к; 
глуби́нный п. глиби́нний поті́к; грунто-
во́й п. ґрунтови́й поті́к; грязево́й п. грязьо-
ви́й поті́к; двухжи́дкостный п. дворі-
ди́нний поті́к; диверге́нтный п. дивер-
ге́нтний поті́к; изоли́рованный п.  
ізольо́ваний поті́к; ка́менный п. кам'яни́й 
поті́к; капилля́рный п. капіля́рний поті́к; 
ка́рстовый п. ка́рстовий поті́к; конвер-
ге́нтный п. конверге́нтний поті́к; консек-
ве́нтный п. консекве́нтний поті́к; корен-
но́й п. корінни́й поті́к; кратковре́менный п. 
короткоча́сний поті́к; ла́вовый п. ла́вовий 
поті́к; ламина́рный п. ламіна́рний поті́к; 
леднико́вый п. льодовико́вий поті́к; ле-
дяно́й п. льодяни́й (крижани́й) поті́к; 
ли́вневый п. зли́вовий поті́к; лине́йный п. 
ліні́йний поті́к; литодинами́ческий п. літо-
динамі́чний поті́к; магни́тный п. маг-
ні́тний поті́к; межпластово́й п. міжплас-
тови́й (міжшарови́й) поті́к; межформа-
цио́нный п. міжформаці́йний поті́к; ме-
тео́рный п. метео́рний поті́к; много-
во́дный п. багато́водний поті́к; му́тный п. 
каламу́тний поті́к; надледнико́вый п. 
надльодовико́вий поті́к; нало́женный п. 
накла́дений поті́к; недогружённый п. 
недованта́жений поті́к; непреры́вный п. 
безпере́рвний поті́к; неустанови́вшийся п. 
неста́лий (неуста́лений) поті́к; овра́жный п. 

яру́жний поті́к; одножи́дкостный п. одно-
ріди́нний поті́к; отверде́вший п. ствер-
ді́лий (стве́рдлий, затверді́лий, затве́рдлий, 
стужа́вілий) поті́к; пастообра́зный п. пас-
топоді́бний поті́к; пе́пловый п. по́пільний 
поті́к; первонача́льный п. початко́вий 
(пе́рві́сний) поті́к; перелива́ющийся п. 
переливни́й поті́к; перемежа́ющийся п. 
перемі́жний поті́к; переме́нный п. 
змі́нний поті́к; песча́ный п. піскови́й (пі-
ща́ний) поті́к; пластово́й п. пластови́й 
(шарови́й) поті́к; пло́ский п. пло́ский по-
ті́к; плоскостно́й п. площи́нний поті́к; 
пове́рхностный п. поверхне́вий поті́к; 
подве́шенный п. підві́шений поті́к;  
подзе́мный п. підзе́мний поті́к; подлед-
нико́вый п. підльодовико́вий поті́к; 
по́ристый п. по́ристий поті́к; постоя́н-
ный п. пості́йний поті́к; п. излуче́ния 
поті́к випромі́нювання; п. обло́мков поті́к 
ула́мків; п. рассе́яния поті́к розсі́яння; 
п. силовы́х ли́ний поті́к силови́х лі́ній; 
п. тепла́ поті́к тепла́; прекраща́ющийся 
п. ущуха́ючий поті́к; преры́вный п. пере-
ри́вистий поті́к; простра́нственный п. 
просторов́ий поті́к; разветвля́ющийся п. 
розгалу́жувальний поті́к; растека́ющий-
ся п. розтічни́й поті́к; рели́ктовый п. 
релі́ктовий (за́лишко́вий) поті́к; ру́словый п. 
руслови́й поті́к; све́жий п. сві́жий поті́к; 
солево́й п. сольови́й поті́к; стреми́-
тельный п. стрімки́й (швидки́й) поті́к; 
субсекве́нтный п. субсекве́нтний поті́к; 
теплово́й п. теплови́й поті́к; торои-
да́льный п. тороїда́льний поті́к; турби-
ди́тный п. турбіді́тний поті́к; энерге-
ти́ческий п. енергети́чний поті́к; эпиге-
нети́ческий п. епігенети́чний поті́к 

пото́ковый пото́ковий; п-вая сло́йча-
тость пото́кова шарува́тість; п-вые нано́сы 
пото́кові нано́си 

потокоме́трия потокоме́трія, -рії 
потолкоусту́пный стельоусту́пний; п-ная 

вы́емка стельоусту́пна ви́їмка 
потоло́к сте́ля, -лі, т. -лею 
потоло́чина (подкровельная толща) сте-

ли́на, -ни 
потоло́чный стельови́й; п-ная крепь 

стельове́ крі́плення 
пото́мок наща́док, -дка, пото́мок, -мка; 

нехаракте́рный п. нехаракте́рний наща́док 
(пото́мок); п. узла́ наща́док (пото́мок) вузла́ 
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пото́п пото́п, -пу 
пото́чный пото́ковий; п-ная обрабо́тка 

пото́кова обро́бка; п-ная техноло́гия по-
то́кова техноло́гія; п. ме́тод пото́ковий 
ме́тод; п. о́ползень пото́ковий зсув 

потрохови́дный потрухоподі́бний, тель-
бухоподі́бний; п-ная ла́ва потрухоподі́бна 
(тельбухоподі́бна) ла́ва 

потускне́ние потьмяні́ння 
поту́хший зга́слий, пога́слий; п. вулка́н 

зга́слий (пога́слий) вулка́н 
похища́ющий викрада́ючий; п-щая река́ 

викрада́юча рі́чка (ріка́) 
похище́ние ви́крадення, (неоконч. д. – 

ещё) викрада́ння; п. реки́ ви́крадення 
рі́чки (ріки́) 

по́чва ґрунт, -ту; автомо́рфная п. авто-
мо́рфний ґрунт; аллювиа́льная п. алю-
віа́льний ґрунт; алюможеле́зистая п. 
алюмозалі́зистий ґрунт; безво́дная п. без-
во́дний ґрунт; бесскеле́тная п. безске-
ле́тний ґрунт; бесструкту́рная п. безструк-
ту́рний ґрунт; бога́тая п. бага́тий ґрунт; 
боло́тистая п. боло́тистий ґрунт; бо-
ло́тная п. боло́тний ґрунт; бу́рая п. бу́рий 
ґрунт; бурозе́мная п. бурозе́мний ґрунт; 
вечномёрзлая п. вічноме́рзлий ґрунт; 
вла́жная п. воло́гий ґрунт; водона-
сы́щенная п. водонаси́чений ґрунт; водо-
но́сная п. водоно́сний ґрунт; волок-
ни́стая суглини́стая п. волокни́стий (во-
локнува́тий) сугли́нний (сугли́нистий) 
ґрунт; вспу́чивающаяся п. спу́чувальний 
ґрунт; вулкани́ческая п. вулкані́чний 
ґрунт; гидромо́рфная п. гідромо́рфний 
ґрунт; гидрослюдяна́я п. гідрослюдяни́й 
ґрунт; глеева́я п. ґлейови́й ґрунт; гле́ево-
плыву́чая п. ґле́йово-пливу́чий ґрунт; 
гли́нистая п. гли́нистий (гли́нястий) 
ґрунт; гли́нисто-озёрная п. гли́нисто-
озе́рний (гли́нясто-озе́рний) ґрунт; 
глы́бовая п. бри́ловий (гли́бовий) ґрунт; 
голо́дная п. голо́дний ґрунт; гравели́стая п. 
гравели́стий ґрунт; грани́тная п. гра-
ні́тний ґрунт; гуми́дно-глеева́тая п. гу-
мі́дно-ґлеюва́тий ґрунт; гу́мусовая п. 
гу́мусовий ґрунт; де́вственная п. не-
за́йманий ґрунт; дерни́стая п. дерни́стий 
ґрунт; дре́вняя п. да́вній ґрунт; ду́ющаяся п. 
ду́тий ґрунт; желе́зисто-латери́тная п. 
залі́зисто-латери́тний ґрунт; жёлтая п. 
жо́втий ґрунт; заболо́ченная п. забо-

ло́чений ґрунт; заки́рованная п. за-
кі́руваний ґрунт; зарожда́ющаяся п. ви-
ника́ючий ґрунт; засолённая п. засо́лений 
ґрунт; засу́шливая п. посу́шливий (за-
су́шливий) ґрунт; золи́сто-се́рая п. зо-
ли́сто-сі́рий ґрунт; зрелая п. зрі́лий ґрунт; 
известко́вая п. вапни́стий ґрунт; и́листая п. 
му́листий (мулки́й, наму́листий) ґрунт; 
и́листо-сугли́нистая п. му́листо-сугли́нний 
(му́листо-сугли́нистий, наму́листо-сугли́н-
ний, наму́листо-сугли́нистий) ґрунт; иско-
па́емая п. викопни́й ґрунт; ка́льциевая п. 
ка́льцієвий ґрунт; камени́стая п. кам'я-
ни́стий (каменя́стий, камени́стий) ґрунт; 
карбона́тная п. карбона́тний ґрунт; каш-
та́новая п. кашта́новий ґрунт; ки́слая п. 
ки́слий ґрунт; комкова́тая п. грудкува́тий 
ґрунт; кори́чневая п. кори́чневий ґрунт; 
кра́сная п. черво́ний ґрунт; кремни́стая п. 
крем'яни́стий (кремени́стий) ґрунт; круп-
нокомкова́тая п. крупногрудкува́тий 
ґрунт; латери́тная п. латери́тний ґрунт; 
лесна́я п. лісови́й ґрунт; лёссовая п. 
ле́совий ґрунт; лугова́я п. лу́ковий (луго-
ви́й) ґрунт; малогу́мусная п. мало-
гу́мусний ґрунт; маломо́щная п. малопо-
ту́жний ґрунт; мелкоглы́бистая п. дріб-
нобри́листий (дрібногли́бистий) ґрунт; 
мелова́я п. крейдяни́й ґрунт; 
ме́ргелистая п. ме́ргелистий ґрунт; мёрз-
лая п. ме́рзлий ґрунт; мерзло́тная п. мер-
зло́тний ґрунт; мульчи́рованная п. муль-
чо́ваний ґрунт; мя́гкая п. м'яки́й ґрунт; 
нано́сная п. наносни́й ґрунт; недозре́лая п. 
недозрі́лий ґрунт; неки́слая п. неки́слий 
ґрунт; непосре́дственная п. безпосере́дній 
ґрунт; неро́вная п. нері́вний ґрунт; не-
установи́вшаяся п. неста́лий ґрунт;  
неусто́йчивая п. нестійки́й (неуста́лений) 
ґрунт; неформирова́вшаяся п. нефор-
мо́ваний ґрунт; обрабо́танная п. об-
ро́блений (опрацьо́ваний) ґрунт; огле́ен-
ная п. зґле́єний ґрунт; ожелезнённая п. 
озалі́знений ґрунт; оподзолённая п. під-
зо́лений ґрунт; осолоде́лая п. осолоді́лий 
ґрунт; оста́точная п. за́лишко́вий ґрунт; 
осу́шенная п. осу́шений ґрунт; пели́товая п. 
пелі́товий ґрунт; пе́пловая п. по́пільний 
ґрунт; перви́чная п. перви́нний 
(пе́рві́сний) ґрунт; перегно́йная п. пере-
гні́йний ґрунт; песча́ная п. піскови́й (пі-
ща́ний) ґрунт; плодоро́дная п. родю́чий 
ґрунт; плыву́нная п. пливу́нний ґрунт; 
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подзо́листая п. підзо́листий ґрунт; пол-
зу́чая п. повзу́чий ґрунт; полигона́льная п. 
полігона́льний ґрунт; полуболо́тная п. 
напівболо́тний ґрунт; п. ве́рхнего гори-
зо́нта ґрунт ве́рхнього горизо́нту; п. жи́лы 
ґрунт жи́ли; п. за́лежи ґрунт по́кладу; 
п. перехо́дного ти́па ґрунт перехідно́го 
ти́пу; п. пласта́ ґрунт пласта́ (ша́ру); 
п. промерза́ния ґрунт промерза́ння; 
п. ро́ссыпи ґрунт розси́пища (ро́зсипу); 
п. форма́ции ґрунт форма́ції; пылева́тая п. 
пилува́тий ґрунт; пылева́то-сугли́нистая п. 
пилува́то-сугли́нний (пилува́то-сугли́нис-
тий) ґрунт; пятни́сто-краснова́тая п. 
плями́сто-червонува́тий ґрунт; ра́звитая п. 
розви́нений (розви́нутий) ґрунт; ра-
ку́шечная п. черепа́шковий ґрунт; 
ри́совая п. ри́совий ґрунт; ры́хлая п. пух-
ки́й (розси́пчастий, сипки́й) ґрунт; сду́тая п. 
зду́тий ґрунт; се́ро-бу́рая п. сі́ро-бу́рий 
ґрунт; се́ро-кори́чневая п. сі́ро-
кори́чневий ґрунт; скеле́тная п. скеле́тний 
ґрунт; ску́дная п. убо́гий (мізе́рний, 
збі́днений) ґрунт; смы́тая п. зми́тий ґрунт; 
солонцева́тая п. солонцюва́тий ґрунт; 
солончако́вая п. солончако́вий ґрунт; 
старопа́хотная п. староо́рний ґрунт; 
структу́рная п. структу́рний ґрунт; су-
гли́нистая п. сугли́нний (сугли́нистий) 
ґрунт; супесча́ная п. супіскови́й (супі-
ща́ний) ґрунт; суха́я п. сухи́й ґрунт; 
ти́нистая п. твани́стий (багни́стий) ґрунт; 
торфяна́я п. торфо́вий (торф'яни́й) ґрунт; 
ту́ндровая п. ту́ндровий ґрунт; тяжёлая п. 
важки́й ґрунт; уплотни́вшаяся п. 
ущі́льнений ґрунт; хрящева́тая п. хрящу-
ва́тий ґрунт; хрящева́я п. хрящови́й 
ґрунт; чернозёмная п. чорнозе́мний 
ґрунт; щелочна́я п. лу́жний ґрунт; элю-
виа́льная п. елювіа́льний ґрунт; эро-
зио́нная (эрози́йная) п. ерозій́ний ґрунт; 
яче́истая п. ніздрюва́тий (по́ристий,  
комір́частий) ґрунт 

по́чвенно-би́тумный ґрунто́во-бі́тумний 
по́чвенно-расти́тельный ґрунто́во-

росли́нний; п.-р-ные систе́мы ґрунто́во-
росли́нні систе́ми 

по́чвенный ґрунтови́й; п-ная вла́га ґру-
нтова́ воло́га; п-ная вла́жность ґрунтова́ 
воло́гість; п-ная вода́ ґрунтова́ вода́;  
п-ная гли́на ґрунтова́ гли́на; п-ная зо́на 
ґрунтова́ зо́на; п-ная сви́та ґрунтова́ сві́та; 
п-ное испаре́ние ґрунтове́ випаро́вування 

(випарува́ння); п-ная ка́рта ґрунтова́ 
ка́рта (ма́па); п-ная конста́нта ґрунтова́ 
конста́нта; п-ная корро́зия ґрунтова́ ко-
ро́зія; п-ные отложе́ния ґрунтові́ 
ві́дклади; п-ные систе́мы ґрунтові́ сис-
те́ми; п. агрега́т ґрунтови́й агрега́т; 
п. во́здух ґрунтове́ пові́тря; п. горизо́нт 
ґрунтови́й горизо́нт; п. гу́мус ґрунтови́й 
гу́мус; п. лёд ґрунтови́й лід; п. покро́в 
ґрунтови́й по́крив; п. раство́р ґрунтови́й 
ро́зчин; п. слой ґрунтови́й шар; п. тер-
мо́метр ґрунтови́й термо́метр; п. ульми́н 
ґрунтови́й ульмі́н; п. шпур ґрунтови́й 
шпур 

почвове́д ґрунтозна́вець, -вця, т. -вцем 
почвове́дение ґрунтозна́вство, -ва 
почвообразова́ние ґрунтоутво́рення, 

(неоконч. д. – ещё) ґрунтоутво́рювання, 
ґрунтотво́рення 

почвообразова́тельный, почвообразу́ю-
щий ґрунтотві́рний, ґрунтоутво́рювальний; 
п. проце́сс ґрунтотві́рний проце́с 

почвоусту́пный ґрунтоусту́пний; п-ная 
вы́емка ґрунтоусту́пне вийма́ння 

по́чка бру́нька; нача́льная п. початко́ва 
бру́нька; септа́льная п. септа́льна бру́нька; 
табуля́рная п. табуля́рна бру́нька 

почкова́ние брунькува́ння; база́льное п. 
база́льне брунькува́ння; интертентаку-
ля́рное п. інтертентакуля́рне бруньку-
ва́ння; интрамура́льное п. інтрамура́льне 
брунькува́ння; непарисида́льное п. непа-
рисида́льне брунькува́ння; столона́льное п. 
столона́льне брунькува́ння; столо́нное п. 
столо́нне брунькува́ння 

почкова́тый брунькоподі́бний; п. 
известня́к брунькоподі́бний вапня́к 

почкови́дный брунькоподіб́ний; п-ная 
ко́рка брунькоподі́бна кі́рка; п-ная руда́ 
брунькоподі́бна руда́; п-ная тексту́ра 
брунькоподі́бна тексту́ра; п-ное те́льце 
брунькоподі́бне ті́льце́; п-ные оса́дки 
брунькоподі́бні оса́дки; п. агрега́т  
брунькоподі́бний агрега́т; п. лист брунь-
коподі́бний лист; п. отпеча́ток брунько-
поді́бний відби́ток; п. пири́т брунькопо-
ді́бний піри́т; п. халькопири́т брунькопо-
ді́бний халькопіри́т 

почкообразова́ние брунькоутво́рення; 
осево́е п. осьове́ брунькоутво́рення 

по́чта по́шта; одновре́ме́нная п. одно-
ча́сна по́шта 
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пою́щий співа́ючий, "п." песо́к "спі-
ва́ючий" пісо́к; "п." у́голь "співа́юче" 
ву́гі́лля 

по́яс по́яс, -са; афоти́ческий п. афо-
ти́чний по́яс; биогеографи́ческий п. біо-
географіч́ний по́яс; вне́шний п. зо́внішній 
по́яс; геохими́ческий п. геохімі́чний по́яс; 
го́рный п. гірськи́й по́яс; жа́ркий п. жар-
ки́й по́яс; жи́льный п. жи́льний по́яс; 
за́дний п. за́дній по́яс; защи́тный п. захис-
ни́й по́яс; интрузи́вный п. інтрузи́вний 
по́яс; капилля́рный п. капіля́рний по́яс; 
ледяно́й п. льодяни́й (крижани́й) по́яс; 
металлогени́ческий п. металогені́чний 
по́яс; моби́льный п. мобі́льний по́яс; пе-
регнети́ческий п. перегнети́чний по́яс; 
пере́дний п. пере́дній по́яс; перехо́дный п. 
перехідни́й по́яс; плечево́й п. плечови́й 
по́яс; по́днятый п. підня́тий по́яс; 
п. бре́кчий по́яс бре́кчій; п. колеба́ний 
по́яс колива́нь; п. коне́чностей по́яс кін-
ці́вок; п. криста́лла по́яс криста́ла; 
п. оса́дков по́яс оса́дків (о́падів); п. по-
ро́ды по́яс поро́ди; п. по́чвенной вла́ги 
по́яс ґрунтово́ї воло́ги; п. пьести́ческих 
колеба́ний по́яс п'єсти́чних колива́нь; 
п. раздробле́ния по́яс роздро́блення; 
п. сбро́сов по́яс ски́дів; п. скла́док по́яс 
скла́док; п. скла́дчатости по́яс склад-
ча́стості; п. смя́тия по́яс змина́ння (зім'яття́); 
п. теку́чести по́яс теку́чості; п. углеобра-
зова́ния по́яс вуглеутво́рення; п. цемен-
та́ции по́яс цемента́ції; п. шти́лей по́яс 
штилі́в; предго́рный п. передгі́рний по́яс; 
продукти́вный п. продукти́вний по́яс; 
ру́дный п. ру́дний по́яс; свинцо́вый п. 
свинце́вий по́яс; скла́дчатый п. склад-
ча́стий по́яс; соляно́й п. соляни́й по́яс; 
тропи́ческий п. тропі́чний по́яс; 
уме́ренный п. помі́рний по́яс; Ура́ло-
Монго́льский скла́дчатый (текто-
ни́ческий) п. Ура́ло-Монго́льський склад-
ча́стий (тектоні́чний) по́яс; фоти́ческий п. 
фоти́чний по́яс; фреати́ческий п. фреа-
ти́чний по́яс; холо́дный п. холо́дний по́яс; 
экваториа́льный п. екваторіа́льний по́яс 

поясно́й поясни́й; п-на́я жи́ла поясна́ 
жи́ла; п-на́я о́бласть поясна́ о́бласть;  
п-но́е сложе́ние поясна́ будо́ва; п-но́е 
строе́ние поясна́ будо́ва (структу́ра); 
п. круг поясне́ ко́ло 

поясо́к поясо́к, -ска́; п. ли́лии поясо́к 
лі́лії; п. воло́ки поясо́к воло́ки 

правизна́-левизна́ правизна́-лівизна́, 
правизни́-лівизни́; геохими́ческая п.-л. 
геохімі́чна правизна́-лівизна́ 

пра́вило пра́вило, -ла; га́мбургские п-ла 
га́мбурзькі пра́вила; минералоги́ческое п. 
мінералогі́чне пра́вило; п. адапти́вной 
радиа́ции пра́вило адапти́вної радіа́ції; 
п. адапти́вной реду́кции пра́вило адап-
ти́вної реду́кції; п. аристогене́за (п. Осор-
бо́на) пра́вило аристогене́зу (пра́вило 
Осорбо́на); п. возникнове́ния но́вого 
насле́дственного при́знака (п. Ру-
же́нцова) пра́вило ви́никнення ново́ї 
спадко́вої (спадкоє́мної) озна́ки (пра́вило 
Руже́нцова); п. возникнове́ния филоге-
нети́ческих но́вшеств пра́вило 
ви́никнення філогенети́чних нови́н; 
п. Га́ркинса–О́ддо пра́вило Га́ркінса–
О́ддо; п. генети́ческого униформи́зма 
пра́вило генети́чного уніформі́зму; 
п. Ги́льта (Хи́льта) пра́вило Гі́льта (Хі́льта); 
п. гомологи́ческих и гетерологи́ческих 
рядо́в (п. Ко́па) пра́вило гомологі́чних 
і гетерологі́чних ряді́в (пра́вило Ко́па); 
п. града́ции, и́ли постепе́нного про-
гресси́вного усоверше́нствования орга-
ни́змов (п. Лама́рка–Агасси́ца) пра́вило 
града́ції, або поступо́вого прогреси́вного 
вдоскона́лення органі́змів (пра́вило Ла-
ма́рка–Агасси́ця); п. дестабилиза́ции 
(п. Жери́хина) пра́вило дестабіліза́ції 
(пра́вило Жери́хіна); п. инадапти́вной спе-
циализа́ции (п. Ковале́вского) пра́вило 
інадапти́вної спеціаліза́ції (пра́вило Кова-
ле́вського); п. интенси́вной эволю́ции 
пра́вило інтенси́вної еволю́ції; п. ро́дствен-
ных отклоне́ний (п. Кре́нке) пра́вило 
роди́нних відхи́лень (пра́вило Кре́нке); 
п. мозаи́чной эволю́ции пра́вило мо-
заї́чної еволю́ції; п. монофили́и пра́вило 
монофілі́ї; п. перемежа́ющегося равно-
ве́сия (п. Э́льреджа–Го́улда) пра́вило 
перемі́жної рівнова́ги (пра́вило Е́льреджа–
Го́улда); п. По́линга пра́вило По́лінга; 
п. поля́рности пра́вило поля́рності; 
п. постепе́нности и непреры́вности 
пра́вило поступо́вості і безпере́рвності 
(непере́рвності); п. прогресси́вной спе-
циализа́ции (п. Депере́) пра́вило прогре-
си́вної спеціаліза́ції (пра́вило Депере́); 
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п. прогресси́вной эволю́ции пра́вило 
прогреси́вної еволю́ції; п. происхожде́ния 
от неспециализи́рованых пре́дков 
(п. Ко́па) пра́вило похо́дження від неспе-
ціалізо́ваних пре́дків (пра́вило Ко́па); 
п. пунктуали́зма пра́вило пунктуалі́зму; 
п. развития пра́вило ро́звитку; п. Ри́ка 
пра́вило Ри́ка; п. Розенбу́ша пра́вило Ро-
зенбу́ша; п. сдви́га фаз пра́вило зсу́ву фаз; 
п. си́нусов пра́вило си́нусів; п. Сорэ́ 
пра́вило Соре́; п. те́хники пра́вило 
те́хніки; п. техни́ческой эксплуата́ции 
пра́вило техні́чної експлуата́ції; п. фаз 
пра́вило фаз; п. чётности пра́вило 
па́рності; п. эволюцио́нной ине́рции 
(п. Додерле́йна–А́беля) пра́вило еволю-
ці́йної іне́рції (пра́вило Додерле́йна–А́беля) 

пра́вильно-зерни́стый пра́вильно-зер-
ни́стий; п-тая структу́ра пра́вильно-
зерни́ста структу́ра 

пра́вильный пра́вильний; п-ная волна́ 
пра́вильна хви́ля; п-ная сингони́я 
пра́вильна сингоні́я; п-ная систе́ма 
пра́вильна систе́ма; п-ная скла́дка 
пра́вильна скла́дка; п-ная слои́стость 
(слоева́тость) пра́вильна шарува́тість;  
п-ное напластова́ние пра́вильне наплас-
тува́ння (нашарува́ння); п-ное наслое́ние 
пра́вильне нашарува́ння; п. ёж пра́вильний 
їжа́к; п. ко́нус пра́вильний ко́нус 

правова́ликовый правова́ликовий; 
п. замо́к правова́ликовий замо́к 

правовраща́ющийся правооберто́вий; 
п. криста́лл правооберто́вий криста́л 

правозавёрнутый правозакру́чений 
правосторо́нний правобі́чний, правосто-

ро́нній; п-няя ра́ковина правобі́чна (право-
сторо́ння) черепа́шка (му́шля, ско́йка) 

пра́вый пра́вий; п. кварц пра́вий кварц; 
п. сдвиг пра́вий зсув 

прадоли́на прадоли́на; малополе́сская п. 
малополі́ська прадоли́на 

пра́зем пра́зем, -му 
празеоди́м празеоди́м, -му 
празеоли́т празеолі́т, -ту 
празини́т празині́т, -ту 
празиоли́т празіолі́т, -ту 
празопа́л празопа́л, -лу 
прайсеи́т прайсеї́т, -ту 
практи́ческий практи́чний; п-кая гео-

те́рмика (геотерми́я) практи́чна геоте́р-
міка (геотермі́я) 

пралювиа́льный пралювіа́льний; п-ная 
равни́на пралювіа́льна рівни́на 

прапа́поротники мн. прапа́пороті, -тей 
пращево́й пращови́й; п. психо́метр 

пращови́й психо́метр; п. термо́метр пра-
щови́й термо́метр 

преабдоме́н преабдо́мен, -на 
преадапта́ция преадапта́ція, -ції 
преве́нтер преве́нтер, -ра 
преве́нтерный преве́нтерний 
превраще́ние перетво́рення; метасома-

ти́ческое п. метасомати́чне перетво́рення; 
монотро́пное п. монотро́пне пере-
тво́рення; необрати́мое п. необоротне́ 
(невідно́вне) перетво́рення; непо́лное п. 
непо́вне перетво́рення; твёрдофа́зное п. 
твердофа́зне перетво́рення; фа́зовое п. 
фа́зове перетво́рення 

прегра́да перешко́да, -ди, перепо́на, -ни; 
биологи́ческая п. біологі́чна перешко́да 
(перепо́на) 

прегу́дский прегу́дський; п-кая сви́та 
прегу́дська сві́та 

прегю́нц прегю́нц, -ца 
предадапта́ция передадапта́ція, -ції 
предацци́т предаци́т, -ту 
предвари́тельный попере́дній; п-ная 

бе́та-пале́тка попере́дня бе́та-пале́тка;  
п-ная дегаза́ция попере́дня дегаза́ція;  
п-ная ка́рта попере́дня ка́рта (ма́па);  
п-ная про́ба попере́дня про́ба; п-ная ра-
зве́дка попере́дня ро́звідка; п-ная съёмка 
попере́днє зніма́ння (попере́дня зйо́мка); 
п-ная фа́за попере́дня фа́за; п-ная фа́за 
землетрясе́ния попере́дня фа́за землет-
ру́су; п-ное испыта́ние попере́днє 
ви́про́бування (випробо́вування); п-ное 
карти́рование попере́днє картува́ння;  
п-ное колеба́ние попере́днє колива́ння;  
п-ное явле́ние попере́днє я́вище; п-ные 
да́нные попере́дні да́ні; п. толчо́к попе-
ре́дній по́штовх; п. уда́р землетрясе́ния 
попере́дній уда́р землетру́су 

предве́стник прові́сник, -ка, перед-
ві́сник, -ка; п. землетрясе́ния прові́сник 
(передві́сник) землетру́су; п. о́ползня про-
ві́сник (передві́сник) зсу́ву 

предглабелля́рный передглабеля́рний; 
п-ная борозда́ передглабеля́рна борозна́; 
п-ное по́ле передглабеля́рне по́ле 

предго́рный передгі́рний; п-ная ле́стница 
передгі́рні схо́ди; п-ная ло́пасть передгі́рна 
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ло́пать; п-ная о́бласть передгі́рна о́бласть 
(діля́нка); п-ная равни́на передгі́рна рів-
ни́на; п-ная скла́дка передгі́рна скла́дка; 
п. гле́тчер передгі́рний гле́тчер; п. ледни́к 
передгі́рний льодови́к; п. по́яс передгі́рний 
по́яс; п. проги́б передгі́рний проги́н; п. тип 
передгі́рний тип 

предго́рье передгі́р'я 
предде́льтовый передде́льтовий; п-вая 

гли́на передде́льтова гли́на 
преддугово́й переддугови́й; п. бассе́йн 

переддугови́й басе́йн 
преде́л межа́, -жі́, т. -же́ю, грани́ця, -ці, 

т. -цею; п. вса́сывания межа́ (грани́ця) 
всмо́ктування; п. выно́сливости межа́ 
(грани́ця) витрива́лості; п. глубины́ межа́ 
(грани́ця) глибини́; п. изме́нчивости межа́ 
(грани́ця) мінли́вості; п. измере́ний межа́ 
(грани́ця) вимі́рювань; п. обнару́живания 
межа́ (грани́ця) ви́явлення (виявля́ння); 
п. определе́ния межа́ (грани́ця) ви́значен-
ня; п. погре́шности межа́ (грани́ця) 
по́хибки; п. ползу́чести межа́ (грани́ця) 
повзу́чості; п. про́чности межа́ (грани́ця) 
мі́цності; п. теку́чести межа́ (грани́ця) 
теку́чості; п. упру́гой пропорциона́ль-
ности межа́ (грани́ця) пру́жно́ї пропор-
ці́йності; п. упру́гости межа́ (грани́ця) 
пру́жності; п. уста́лости межа́ (грани́ця) 
вто́ми; п. форма́ции межа́ (грани́ця) форма́ції 

преде́льный грани́чний; п-ная грань 
грани́чна грань; п-ное давле́ние гра-
ни́чний тиск; п-ная деформа́ция грани́чна 
деформа́ція; п-ная зада́ча грани́чне за-
вда́ння; п-ная кислота́ грани́чна кислота́; 
п-ная ли́ния грани́чна лі́нія; п-ная на-
гру́зка грани́чне наванта́ження; п-ная 
равни́на грани́чна рівни́на; п-ная темпе-
рату́ра грани́чна температу́ра; п-ное зна-
че́ние грани́чне зна́чення; п-ное 
насыще́ние грани́чне наси́чення; п-ное 
опуска́ние грани́чне опуска́ння; п-ное 
равнове́сие грани́чна рівнова́га; п-ное 
сопротивле́ние грани́чний о́пір; п. гра-
дие́нт-зонд грани́чний градіє́нт-зонд; 
п. диа́метр грани́чний діа́метр; п. разме́р 
грани́чний ро́змір; п. силика́т грани́чний 
силіка́т; п. слой грани́чний шар; п. спо́соб 
грани́чний спо́сіб; п. тектони́т грани́чний 
тектоні́т; п. углеводоро́д грани́чний вуг-
лево́день; п. у́гол грани́чний кут; п. цвет 

(дихрои́чных минера́лов) грани́чний 
ко́лір (дихрої́чних мінера́лів) 

предзаты́лочный передпоти́личний;  
п-ная ло́пасть передпоти́лична ло́пать 

пре́дковый пре́дковий; п-вая фо́рма 
пре́дкова фо́рма 

предконе́чный передкінце́вий; п-ное 
излия́ние передкінце́вий ви́лив 

предме́тный предме́тний; п-ное стекло́ 
предме́тне скло; устано́вочное п-ное  
стекло́ устано́влювальне предме́тне скло 

предопределённый ви́значений [напе-
ре́д], зумо́влений, обумо́влений; п-ная 
река́ ви́значена напере́д рі́чка (ріка́) 

предохрани́тель запобі́жник, -ка; 
пла́вкий п. плавки́й запобіж́ник 

предохрани́тельный запобі́жний; п-ные 
взры́вчатые вещества́ (ВВ) запобі́жні 
вибухо́ві речови́ни (ВР); п. кла́пан запо-
бі́жний кла́пан 

предполага́емый га́даний, передба́чува-
ний; п-мая це́нность передба́чувана ці́н-
ність; п-мые запа́сы передба́чувані запа́си 

предпосле́дний передоста́нній; п-нее 
межледнико́вье передоста́ннє міжльодо-
викі́в'я; п-нее оледене́ние передоста́ннє 
зледені́ння (заледені́ння) 

предпосы́лки мн. передумо́ви, -мо́в;  
поиско́вые п. розві́дувальні (розшуко́ві, 
пошуко́ві) передумо́ви 

предпочти́тельный кра́щий, най-
кра́щий; п-ное расположе́ние найкра́ще 
розташува́ння (розмі́щення) 

предприя́тие підприє́мство, -ва; го́рное п. 
гірни́че підприє́мство 

предска́зывающий прогнозува́льний, 
передба́чувальний; п-щая фильтра́ция 
прогнозува́льна (передба́чувальна) філь-
тра́ція 

представи́тель представни́к, -ка́; п. ро́да 
представни́к ро́ду 

представи́тельный представни́цький;  
п-ная про́ба представни́цька про́ба 

представле́ние пода́ння́; временно́е п. 
часове́ пода́ння́; полулогарифми́ческое п. 
півлогарифмі́чне пода́ння́ 

предузлово́й передвузлови́й 
предупрежда́ющий попере́джувальний; 

п. при́знак попере́джувальна озна́ка 
предура́льский передура́льський; п. про-

ги́б передура́льський проги́н 
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предусили́тель передпідси́лювач, -ча, т. 
-чем 

предше́ственник попере́дник, -ка 
предше́ствовать передува́ти, -ду́є 
предше́ствующий попере́дній, пере-

ду́ючий; п. пери́од попере́дній пері́од 
предысто́рия передісто́рія, -рії 
прее́мственность спадкоє́мність, -ності, 

т. -ністю 
преждевре́менный передча́сний; п. взрыв 

передча́сний ви́бух 
презу́мпция презу́мпція, -ції; п. дре́вности 

презу́мпція да́вності; п. прогресси́вности 
эволю́ции презу́мпція прогреси́вності  
еволю́ції; п. унасле́дованности презу́мпція 
успадко́ваності 

преиму́щественный перева́жний; п-ная 
ориента́ция перева́жна орієнта́ція; п-ное 
расположе́ние перева́жне розташува́ння 
(розмі́щення) 

прекраща́ющийся ущу́хлий; п-щееся 
о́зеро ущу́хле о́зеро; п. пото́к ущу́хлий поті́к 

преломле́ние зало́млення; абсолю́тное п. 
абсолю́тне зало́млення; двойно́е п. по-
дві́йне зало́млення; кони́ческое п. коні́чне 
зало́млення; п. луче́й зало́млення про-
мі́ння; п. све́та зало́млення сві́тла 

преломлённо-отражённый зало́млено-
відби́тий; п.-о-ная волна́ зало́млено-
відби́та хви́ля 

преломлённый зало́млений, пере-
ло́млений, відби́тий; п-ная волна́ за-
ло́млена хви́ля; п. луч зало́млений (від-
би́тий) про́мінь; п. пирамида́льный тет-
ра́эдр зало́млений піраміда́льний тетра́едр 

преломля́емость зало́млюваність, -ності, 
т. -ністю 

преломля́ть[ся], преломи́ть[ся] зало́м-
лювати[ся], -лює[ться], заломи́ти[ся],  
-ло́мить[ся] 

преломля́ющий зало́млювальний, зало́м-
ний, зало́млюючий; п-щая среда́ зало́м-
лювальне (зало́мне) середо́вище; п. гори-
зо́нт зало́млювальний (зало́мний, зало́млю-
ючий) горизо́нт; п. свет зало́млювальне 
(зало́мне) сві́тло 

преми́нтум премі́нтум, -му 
прени́т прені́т, -ту 
пренитиза́ция пренітиза́ція, -ції 
преоблада́ние переважа́ння, (преимуще-

ство, перевес) перева́га, -ги, д. и п. -ва́зі, 
мн. -ги, -ваг 

преоблада́ть переважа́ти, -жа́є 
преоблада́ющий перева́жний, панівни́й; 

п-щая грань перева́жна (панівна́) грань; 
п-щая фа́ция перева́жна (панівна́) фа́ція; 
п-щая фо́рма перева́жна (панівна́) фо́рма; 
п-щие усло́вия перева́жні умо́ви; п. ми-
нера́л перева́жний (панівни́й) мінера́л 

преобразова́ние перетво́рення, (неоконч. д. 
– ещё) перетво́рювання; дифракцио́нное п. 
дифракці́йне перетво́рення 

преобразо́ванный перетво́рений; п-ная 
кора́ выве́тривания перетво́рена кора́ 
вивіт́рювання (зві́трювання); п-ная река́ 
перетво́рена рі́чка (ріка́) 

преобразова́тель перетво́рювач, -ча, т.  
-чем; акусти́ческий п. акусти́чний пере-
тво́рювач; ана́лого-цифрово́й п. ана́лого-
цифрови́й перетво́рювач; ано́дный п. 
ано́дний перетво́рювач; ёмкостный п. 
є́мнісний (мі́сткісний) перетво́рювач; 
измери́тельный п. вимі́рювальний пере-
тво́рювач; индукцио́нный п. індукці́йний 
перетво́рювач; магнитомодуляцио́нный п. 
магнітомодуляці́йний перетво́рювач;  
одноя́корный п. одноя́кірний пере-
тво́рювач; потенциометри́ческий п. потен-
ціометри́чний перетво́рювач; пьезоэлек-
три́ческий п. п'єзоелектри́чний пере-
тво́рювач; резисти́вный п. резисти́вний 
перетво́рювач; реоста́тный п. реоста́тний 
перетво́рювач; трёхфа́зный п. трифа́зний 
перетво́рювач; электроакусти́ческий п. 
електроакусти́чний перетво́рювач; элек-
тролити́ческий п. електроліти́чний пере-
тво́рювач; электромагни́тный п. елек-
тромагні́тний перетво́рювач; электроме-
хани́ческий п. електромехані́чний пере-
тво́рювач 

преобразова́тельный перетво́рювальний 
преобразо́вывать[ся], преобразова́ть[ся] 

перетво́рювати[ся], -рюю, -рюєш, -рює[ться] 
перетвори́ти[ся], -творю́, -тво́риш,  
-тво́рить[ся] 

преокципита́льный преокципіта́льний; 
бокова́я п-ная ло́пасть бічна́ (бокова́) 
преокципіта́льна ло́пать; среди́нная п-ная 
ло́пасть сере́динна преокципіта́льна ло́пать 

преоскулу́м преоскулу́м, -му 
препара́т препара́т, -ту; воздушносухо́й п. 

повітряносухи́й препара́т; микроско́пный п. 
мікроско́пний препара́т; хими́ческий п. 
хімі́чний препара́т 

препари́рование препарува́ння 
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препари́ровать[ся] препарува́ти[ся], -ру́ю, 
-ру́єш, -ру́є[ться] 

препаро́вочный препарува́льний; п-ная 
игла́ препарува́льна го́лка 

препито́д препіто́д, -ду 
препиподи́т препіподи́т, -ту 
пре́рванный пере́рваний; п. цикл 

эро́зии пере́рваний цикл еро́зії 
пре́рия пре́рія, -рії 
прерыва́тель перери́вник, -ка; кон-

та́ктовый п. конта́ктовий перери́вник 
преры́висто-перегоро́дчатый пере-

ри́висто-перегоро́дчастий 
преры́вистый перери́вистий; п-тая жи́ла 

перери́виста жи́ла; п-тая изме́нчивость 
перери́виста мінли́вість; п-тая нагру́зка 
перери́висте наванта́ження; п-тая перего-
ро́дка перери́виста перегоро́дка; п-тая 
се́рия перери́виста се́рія; п-тая скла́дка 
перери́виста скла́дка; п-тая скла́дчатость 
перери́виста складча́стість; п-тая 
слои́стость (слоева́тость) перери́виста 
шарува́тість; п-тая спа́йность пере-
ри́виста спа́йність; п-тое равнове́сие пе-
рери́виста рівнова́га; п. ряд перери́вистий 
ряд; п. сброс перери́вистий скид 

преры́вный перери́вистий; п-ное 
измене́ние перери́виста змі́на; п. пото́к 
перери́вистий поті́к 

пресново́дность прісново́дність, -ності, 
т. -ністю, прісново́дість, -дості, т. -дістю 

пресново́дный прісново́дний; п-ная 
фо́рма прісново́дна фо́рма; п-ная чере-
па́ха прісново́дна черепа́ха; п-ные отло-
же́ния прісново́дні ві́дклади; п. ага́т пріс-
ново́дний ага́т; п. гипс прісново́дний гіпс; 
п. известня́к прісново́дний вапня́к; 
п. кальци́т прісново́дний кальци́т; п. квар-
ци́т прісново́дний кварци́т; п. ме́ргель пріс-
ново́дний ме́ргель; п. планкто́н прісно-
во́дний планкто́н 

пре́сный прі́сний; п-ная вода́ прі́сна во-
да́; п-ное тече́ние прі́сна течія́ 

пресс прес, -са; брике́тный п. бри-
ке́тний прес; торфобрике́тный п. торфоб-
рике́тний прес 

прессова́ние пресува́ння 
прессо́ванный пресо́ваний; п. янта́рь 

пресо́ваний буршти́н (янта́р) 
пресы́щенный переси́чений 
претоктоми́ческий претоктомі́чний 

преувели́ченный перебі́льшений; п. мас-
шта́б перебі́льшений масшта́б 

преформа́ция преформа́ція, -ції 
преформи́зм преформі́зм, -му 
преце́ссия преце́сія, -сії; п. равно-

де́нствия преце́сія рівноде́ння 
прецессио́нный прецесій́ний; п. пери́од 

прецесій́ний пері́од; п. цикл прецесі́йний 
цикл 

прецепита́т прецепіта́т, -ту 
прецизио́нный прецизі́йний; п-ная 

съёмка прецизі́йне зніма́ння (прецизі́йна 
зйо́мка); п-ное нивели́рование преци-
зі́йне нівелюва́ння 

пржидо́льский пржидо́льський; п. я́рус 
пржидо́льський я́рус 

приабо́нский приабо́нський; п. я́рус 
приабо́нський я́рус 

приближе́ние набли́ження 
приближённый набли́жений; п-ное зна-

че́ние набли́жене зна́чення; п. ана́лиз 
набли́жений ана́ліз; п. ме́тод набли́жений 
ме́тод; п. ме́тод спря́мленных луче́й на-
бли́жений ме́тод ви́прямленого промі́ння; 
п. ме́тод сре́дних скоросте́й набли́жений 
ме́тод сере́дніх шви́дкостей; п. о́птико-
геометри́ческий ме́тод набли́жений 
о́птико-геометри́чний ме́тод 

приблизи́тельный прибли́зний; п-ная 
про́ба прибли́зна про́ба; п-ная произво-
ди́тельность прибли́зна продукти́вність 

прибо́й прибі́й, -бо́ю 
прибо́йный прибі́йний; п-ная волна́ 

прибі́йна хви́ля; п-ная пеще́ра прибі́йна 
пече́ра; п-ная полоса́ прибі́йна сму́га 

прибо́р при́лад, -ду; автомати́ческий 
пылеизмери́тельный п. автомати́чний пи-
ловимі́рювальний при́лад; дефлекто́рный п. 
дефлекто́рний при́лад; компрессио́нный п. 
компресі́йний при́лад; контро́льный 
ма́ятниковый п. контро́льний ма́ятнико-
вий при́лад; п. Ма́ртенса-Пе́нского 
при́лад Ма́ртенса-Пе́нського; п. Пузы-
рёвского при́лад Пузире́вського; сква́-
жинный п. свердлови́нний при́лад; 
уси́ливающий п. підси́лювальний при́лад; 
электри́ческий измери́тельный п. елек-
три́чний вимі́рювальний при́лад; элек-
тромагни́тный п. електромагні́тний 
при́лад 

приборжа́вский приборжа́вський; п-кая 
сви́та приборжа́вська сві́та 
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прибре́жно-континента́льный узбере́жно-
континента́льний, прибере́жно-континента́ль-
ний; п.-к-ная фа́ция узбере́жно-континен-
та́льна (прибере́жно-континента́льна) фа́ція 

прибре́жно-морско́й узбере́жно-морськи́й, 
прибере́жно-морськи́й; п.-м-ка́я равни́на 
узбере́жно-морська́ (прибере́жно-морська́) 
рівни́на; п.-м-кая ро́ссыпь узбере́жно-
морське́ (прибере́жно-морське́) розси́пище 
(узбере́жно-морськи́й [прибере́жно-
морськи́й] ро́зсип); п.-м-кая фа́ция узбе-
ре́жно-морська́ (прибере́жно-морська́) 
фа́ція; п.-м-ки́е нано́сы узбере́жно-
морські́ (прибере́жно-морські́) нано́си 

прибре́жные сущ., мн. узбере́жні, -них, 
прибере́жні, -них 

прибре́жный узбере́жний, прибере́жний; 
п-ная га́лька узбере́жна (прибере́жна) 
га́лька (рінь); п-ная губа́ узбере́жна (при-
бере́жна) губа́; п-ная дю́на узбере́жна 
(прибере́жна) дю́на; п-ная зо́на узбере́жна 
(прибере́жна) зо́на; п-ная коса́ узбере́жна 
(прибере́жна) коса́; п-ная песча́ная поло-
са́ узбере́жна (прибере́жна) піща́на сму́га; 
п-ная прови́нция узбере́жна (прибе-
ре́жна) прові́нція; п-ная пусты́ня узбе-
ре́жна (прибере́жна) пусте́ля; п-ная рав-
ни́на узбере́жна (прибере́жна) рівни́на;  
п-ная расти́тельность узбере́жна (прибе-
ре́жна) росли́нність; п-ная ро́ссыпь узбе-
ре́жне (прибере́жне) розси́пище (узбе-
ре́жний [прибере́жний] ро́зсип); п-ные 
во́доросли узбере́жні (прибере́жні) 
во́дорості; п-ные оса́дки узбере́жні (при-
бере́жні) оса́дки; п-ные отложе́ния узбе-
ре́жні (прибере́жні) ві́дклади; п-ные 
усло́вия узбере́жні (прибере́жні) умо́ви; 
п. бар узбере́жний (прибере́жний) бар; 
п. вал узбере́жний (прибере́жний) вал; 
п. лёд узбере́жний (прибере́жний) лід; 
п. о́стров узбере́жний (прибере́жний) 
о́стрів; п. острово́к узбере́жний (прибе-
ре́жний) остріве́ць; п. песо́к узбере́жний 
(прибере́жний) пісо́к; п. райо́н узбе-
ре́жний (прибере́жний) райо́н 

приведе́ние (в движение) надання́; при-
ве́дення, (неоконч. д. – ещё) надава́ння 

приведённый приве́дений, зве́дений;  
п-ная аэри́рованность приве́дена аеро́-
ваність; п-ная погре́шность приве́дена 
(зве́дена) по́хибка; п-ная по́ристость при-
ве́дена по́ристість; п-ное газопоказа́ние 

приве́дене газопоказа́ння; п-ные затра́ты 
зве́дені ви́трати 

приви́вшийся прище́плений; п-шаяся 
река́ прище́плена рі́чка (ріка́) 

приви́тый прище́плений; п-тая доли́на 
прище́плена доли́на 

привлека́емый залу́чуваний; п-мые за-
па́сы залу́чувані запа́си 

при́во́д (приведение) приві́д, приво́ду; 
пневмати́ческий п. то́рмоза пневма-
ти́чний приві́д гальма́ 

приводи́мость зві́дність, -ності, т. -ністю 
приводи́мый звідни́й; п-мое кольцо́ 

звідне́ кільце́ 
приводи́ть зво́дити, -джу, -диш, -дить 
приводно́й приводни́й; п. бараба́н при-

водни́й бараба́н 
привя́зка прив'я́зка, -ки, д. и п. -зці, р. 

мн. -зок; геодези́ческая п. геодези́чна 
прив'я́зка; радиогеодези́ческая п. радіо-
геодези́чна прив'я́зка; фотографи́ческая п. 
фотографі́чна прив'я́зка 

привя́зывать[ся] прив'я́зувати[ся], -зую, 
-зуєш, -зує[ться]; п. стратиграфи́чески 
прив'я́зувати стратиграфі́чно 

приго́дный прида́тний; п-ная для обра-
бо́тки по́чва прида́тний для обро́бки 
ґрунт; п-ное для разрабо́тки месторож-
де́ние прида́тне для розро́бки родо́вище 

при́городный приміськи́й; п-кие слои́ 
приміські ́шари́  

приго́рок па́горок, -рка, підгір́ок, -рка, 
згі́рок, -рка, горбо́к, -бка́, па́горб, -ба, 
па́горбок, -бка 

пригру́зка дованта́ження; гидрав-
ли́ческая п. гідравлі́чне дованта́ження 

прида́ток прида́ток; термина́льный п. 
терміна́льний прида́ток; чле́нистые п-ки 
члени́сті прида́тки 

прида́точный прида́тковий; п. ко́рень 
прида́тковий ко́рінь 

приднепро́вский придніпро́вський; п-кая 
се́рия придніпро́вська се́рія 

придо́нный придо́нний; п-ная часть  
ледника́ придо́нна части́на льодовика́;  
п-ное обогаще́ние придо́нне збага́чення 

приёмный прийма́льний; п-ная ли́ния 
прийма́льна лі́нія 

прие́млемость прийня́тність, -ності, т.  
-ністю; п. сква́жины прийня́тність сверд-
лови́ни 



при при 

591 

приёмник прийма́ч, -ча́, т. -че́м; нефте-
собира́тельный п. нафтонакопи́чувальний 
(нафтозбира́льний) прийма́ч  

прижерлово́й прижерлови́й; п-вая 
фа́ция прижерлова́ фа́ція 

призабо́йный приви́бійний, приза-
бі́йний; п-ная зо́на приви́бійна (приза-
бі́йна) зо́на; п-ная крепь приви́бійне (при-
забі́йне) крі́плення; п-ное простра́нство 
приви́бійний (призабі́йний) про́стір 

приземно́й приземни́й; п-на́я прогнос-
ти́ческая ка́рта приземна́ прогности́чна 
ка́рта (ма́па) 

при́зма при́зма, -ми; восьмигра́нная п. 
восьмигра́нна при́зма; гексагона́льная п. 
гексагона́льна при́зма; горизонта́льная п. 
горизонта́льна при́зма; двенадцати-
гра́нная п. дванадцятигра́нна при́зма; 
дигексагона́льная п. дигексагона́льна 
при́зма; дитетрагона́льная п. дитетраго-
на́льна при́зма; дитригона́льная п. ди-
тригона́льна при́зма; квадра́тная п. квад-
ра́тна при́зма; основна́я п. основна́ 
при́зма; отража́тельная п. відбивна́ 
при́зма; п. второ́го ро́да при́зма дру́гого 
ро́ду; п. Нико́ля при́зма Ніко́ля; 
п. по́лного отраже́ния при́зма по́вного від-
биття́; тетрагона́льная п. тетрагона́льна 
при́зма; широ́кая п. широ́ка при́зма; элемен-
та́рная п. елемента́рна при́зма 

призмати́н призмати́н, -ну 
призмати́чески-зерни́стый призма-

ти́чно-зерни́стий; п.-з-тая структу́ра 
призмати́чно-зерни́ста структу́ра 

призмати́ческий призмати́чний; неде-
ли́мое п-кое неподі́льне призмати́чне;  
п-кая отде́льность призмати́чна ок-
ре́мість; п-кая симме́три́я призмати́чна 
симетрі́я; п-кая спа́йность призмати́чна 
спа́йність; п-кая структу́ра призмати́чна 
структу́ра; п. вруб призмати́чний вруб;  
п. га́битус призмати́чний га́бітус; 
п. ко́мпас призмати́чний ко́мпас; п. мик-
роли́т призмати́чний мікролі́т; п. о́блик 
призмати́чний о́брис; п. слой призма-
ти́чний шар; п-кое зерно́ призмати́чне 
зе́рно́; п-кое сече́ние призмати́чний перері́з 

призмови́дный призмоподі́бний; п. га́битус 
призмоподі́бний га́бітус 

призмо́ид призмо́їд, -да 
призмо́идный призмо́їдний; п-ная 

структу́ра призмо́їдна структу́ра 

при́знак озна́ка, -ки, д. и п. -на́ці, р. мн.  
-на́к; видово́й п. видова́ озна́ка; вне́шний п. 
зо́внішня озна́ка; второстепе́нный п. дру-
горя́дна озна́ка; геохими́ческий п. геохі-
мі́чна озна́ка; диагности́ческий п. діагно-
сти́чна озна́ка; есте́ственный п. приро́дна 
озна́ка; ка́чественный п. я́кісна озна́ка; 
ключево́й п. ключова́ озна́ка; коли́чест-
венный п. кі́лькісна озна́ка; литоло-
ги́ческий п. літологі́чна озна́ка; морфо-
адапти́вный п. морфоадапти́вна озна́ка; 
морфологи́ческий п. морфологі́чна 
озна́ка; насле́дственный п. спадко́ва 
озна́ка; несамостоя́тельный п. несамо-
сті́йна озна́ка; отличи́тельный п. відмі́тна 
(розпізнава́льна, розпізна́вча) озна́ка; па-
леонтологи́ческий п. палеонтологі́чна 
озна́ка; перегами́ческий п. перегамі́чна 
озна́ка; пове́рхностный п. поверхне́ва 
озна́ка; поиско́вый п. пошуко́ва (розшу-
ко́ва, розві́дувальна) озна́ка; предупреж-
да́ющий п. попере́джувальна озна́ка; 
п. га́за озна́ка га́зу; п. газоно́сности 
озна́ка газоно́сності; п. мети́ла озна́ка 
мети́лу; п. нефтено́сности озна́ка нафто-
но́сності; п. руды́ озна́ка руди́; п. сбро́сов 
озна́ка ски́дів; п. слои́стости озна́ка шару-
ва́тості; п. строе́ния ра́ковины озна́ка 
будо́ви черепа́шки (му́шлі, ско́йки); 
п. углено́сности озна́ка вуглено́сності; 
п. эро́зии озна́ка еро́зії; приобретённый п. 
набу́та озна́ка; профети́ческий п. профе-
ти́чна озна́ка; родово́й п. родова́ озна́ка; 
самостоя́тельный п. самості́йна озна́ка; 
таксономи́ческий п. таксономі́чна озна́ка; 
теко́товый п. теко́това озна́ка; унас-
ле́дованный п. успадко́вана озна́ка 

приизю́мский приізю́мський; п-кая 
сви́та приізю́мська сві́та 

при́иск копа́льня, -ні; золото́й п. золота́ 
копа́льня 

прикаспи́йский прикаспі́йський; п-кая 
синекли́за прикаспі́йська синеклі́за 

прикладно́й прикладни́й; п-на́я гео-
ло́гия прикладна́ геоло́гія; п-на́я гео-
фи́зика прикладна́ геофі́зика; п-на́я ми-
нерало́гия прикладна́ мінерало́гія; п-на́я 
хи́мия прикладна́ хі́мія; п-на́я эколо́гия 
прикладна́ еколо́гія; п. гонио́метр при-
кладни́й гоніо́метр 

приконта́ктовый приконта́ктовий; п-вое 
разла́мывание приконта́ктове розла́мування; 
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п-вое увеличе́ние приконта́ктове 
збі́льшення 

прико́нтурный прико́нтурний; п-ное 
заводне́ние прико́нтурне заво́днення 

прикорнево́й прикорене́вий 
прикрепле́ние прикрі́плення, (неоконч. д. 

– ещё) прикрі́плювання 
прикреплённый прикрі́плений; п-ная 

фо́рма прикрі́плена фо́рма; п. бе́нтос при-
крі́плений бе́нтос 

прикрепля́ющийся прикрі́плювальний; 
п. вид прикрі́плювальний вид 

прикси́т прикси́т, -ту 
прилега́ние (пластов) приляга́ння 
прилега́ющий приле́глий  
приледнико́вый прильодовико́вий; п-вая 

зо́на прильодовико́ва зо́на 
прилежа́щий приле́глий; п-щая 

скла́дка приле́гла скла́дка 
прилепи́т прилепі́т, -ту 
прили́в 1. (морской) припли́в, -ву; квад-

рату́рный п. квадрату́рний припли́в; на-
ступа́ющий п. прийде́шній (наступни́й, 
наступа́льний) припли́в; полусу́точный п. 
півдобови́й припли́в; сизиги́йный п. сизи-
гі́йний припли́в; 

2. прили́вок, -вка 
прили́вно-отли́вный, прили́во-отли́вный 

припли́во-відли́вний; п.-о-ная зо́на прип-
ли́во-відли́вна зо́на; п.-о-ная полоса́ при-
пли́во-відли́вна сму́га; п.-о-ная равни́на 
припли́во-відли́вна рівни́на; п.-о-ная река́ 
припли́во-відли́вна рі́чка (ріка́);  
п.-о-ная фа́ция припли́во-відли́вна фа́ція; 
п.-о-ное явле́ние припли́во-відли́вне я́вище; 
п.-о-ные движе́ния припли́во-відли́вні ру́хи  

прили́вный припли́вний; п-ная волна́ 
припли́вна хви́ля; п-ная гипо́теза прип-
ли́вна гіпо́теза; п-ная де́льта припли́вна 
де́льта; п-ная зо́на припли́вна зо́на; п-ная 
топь припли́вна драговина́; п-ное возму-
ще́ние припли́вне збу́рення; п-ное ру́сло 
припли́вне русло́; п-ное тече́ние при-
пли́вна течія́; п. бассе́йн припли́вний ба-
се́йн; п. вал припли́вний вал 

приливоме́р припливомі́р, -ра 
прилу́кский прилу́цький; п-кая сви́та 

прилу́цька сві́та 
прима́зка прима́зка, -ки, д. и п. -зці, р. мн.  

-зок; гли́нистая п. гли́ниста (гли́няста) 
прима́зка 

примаку́шечный приверхі́вковий 

приматомо́рфный приматомо́рфний;  
п-ное строе́ние приматомо́рфна будо́ва 

прима́ты мн. прима́ти, -тів 
при́месь до́мішка, -ки, д. и п. -шці, р. мн. 

-шок; акцессо́рная п. акцесо́рна до́мішка; 
балла́стная п. бала́стова до́мішка; гли́нис-
тая п. гли́ниста (гли́няста) до́мішка; изо-
мо́рфная п. ізомо́рфна до́мішка; ине́ртная п. 
іне́ртна до́мішка; механи́ческая п. механі́чна 
до́мішка; минера́льная п. мінера́льна 
до́мішка; типомо́рфная п. типомо́рфна 
до́мішка 

приме́шанный домі́шаний; изомо́рфно п. 
ізомо́рфно домі́шаний 

примити́вный приміти́вний; п-ная 
фо́рма приміти́вна фо́рма 

примордиа́льный примордіа́льний;  
п-ная жизнь примордіа́льне життя́; п-ная 
ка́мера примордіа́льна ка́мера 

примо́рский примо́рський; п-кая фа́ция 
примо́рська фа́ція 

примыка́ющий приле́глий 
принесённый прине́сений; п. валу́н 

прине́сений валу́н; п. вкра́пленник при-
не́сений укра́пленик 

прино́с прине́сення; п. отложе́ний при-
не́сення ві́дкладів 

принося́щий приносни́й; п. кана́л при-
носни́й кана́л 

принуди́тельный примусо́вий; п-ная 
кристаллиза́ция примусо́ва кристаліза́ція; 
п-ное зарожде́ние примусо́ве заро́дження 

при́нцип при́нцип, -пу; ареа́ло-генети́-
ческий п. ареа́ло-генети́чний при́нцип; био-
механи́ческий п. біомехані́чний при́нцип; 
биостратиграфи́ческий п. біостратигра-
фі́чний при́нцип; геоистори́ческий п. 
геоістори́чний при́нцип; истори́ческий п. 
істори́чний при́нцип; кристаллохими́чес-
кий п. Гольдшми́дта кристалохімі́чний 
при́нцип Гольдшмі́дта; п. взаи́мности 
при́нцип взає́мності; п. взаимозаме-
ня́емости при́нцип взаємозамі́нності; 
п. вну́треннего усоверше́нствования 
при́нцип вну́трішнього удоскона́лення; 
п. гомота́ксиса (п. Ге́ксли) при́нцип го-
мота́ксису (при́нцип Ге́кслі); п. Гю́йгенса 
при́нцип Гю́йгенса; п. есте́ственности 
при́нцип приро́дності; п. исклю-
чи́тельности при́нцип винятко́вості; 
п. катастрофи́ческого толчка́ при́нцип 
катастрофі́чного по́штовху; п. корре-
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ля́ции (п. Кювье́) при́нцип кореля́ції 
(при́нцип Кюв'є́); п. Кюри́ при́нцип Кюрі́; 
п. Ле-Шателье́ при́нцип Ле-Шательє́; 
п. лока́льного равнове́сия при́нцип ло-
ка́льної рівнова́ги; п. мозаи́чной детер-
мина́ции при́нцип мозаї́чної детерміна́ції; 
п. моното́нных вы́борок при́нцип моно-
то́нних ви́бірок; п. монофи́лии при́нцип 
монофі́лії; п. мультифункциона́льности 
при́нцип мультифункціона́льності; п. не-
замени́мости утра́ченной информа́ции 
(п. Ляпуно́ва) при́нцип незамі́нності 
втра́ченої інформа́ції (при́нцип Ляпуно́ва); 
п. неопределённости при́нцип не-
ви́значеності; п. опереже́ния при́нцип 
ви́передження; п. относи́тельности но-
визны́ при́нцип відно́сності новизни́; 
п. параллели́зма при́нцип паралелі́зму; 
п. парсимони́и при́нцип парсимоні́ї; 
п. простоты́ при́нцип простоти́; п. Рике́ 
при́нцип Рике́; п. симме́три́и причи́н и 
сле́дствий (п. Кюри́) при́нцип симетрі́ї 
причи́н і на́слідків (при́нцип Кюрі́); 
п. Сми́та при́нцип Смі́та; п. Стено́на 
при́нцип Стено́на; п. суперпози́ции 
при́нцип суперпози́ції; п. типологи́ческой 
моде́ли при́нцип типологі́чної моде́лі; 
п. тройно́го параллели́зма при́нцип по-
трі́йного паралелі́зму; п. унасле́дователь-
ности при́нцип успадко́ваності; п. усло́вий 
существова́ния при́нцип умо́в існува́ння; 
п. Фе́рми при́нцип Фе́рмі; п. эквива-
ле́нтности при́нцип еквівале́нтності; 
п. эквифина́льности при́нцип еквіфі-
на́льності; п. эконо́мии при́нцип еконо́мії 

принципиа́льный принципо́вий; п-ная 
схе́ма принципо́ва схе́ма 

приобретённый набу́тий; п. при́знак 
набу́та озна́ка 

приори́т пріори́т, -ту 
приостано́вка припи́нення; п. ледника́ 

припи́нення льодовика́ 
припа́й припа́й, -па́ю 
припа́йный припа́йний; п. лёд при-

па́йний лід 
приподня́тие підняття́ 
припо́днятый пі́дня́тий, піді́йня́тий, під-

ве́дений, підви́щений; п-тая ме́стность 
пі́дня́та місце́вість; п-тая терра́са пі-
ді́йня́та тера́са; п. блок пі́дня́тий  
(підій́ня́тий, підве́дений) блок; п. пенеп-
ле́н пі́дня́тий (піді́йня́тий) пенепле́н 

припо́й припі́й, -по́ю 
приполя́рный приполя́рний; п-ное про-

стра́нство приполя́рний про́стір 
припрессо́ванный припресо́ваний 
при́пятский при́п'ятський; п. проги́б 

при́п'ятський проги́н 
приразло́мовый прирозло́мовий; п. ров 

прирозло́мовий рів 
прираста́ющий прироста́ючий; п. тип 

прироста́ючий тип 
прираще́ние приро́щення, (неоконч. д. – 

ещё) приро́щування, прироста́ння; ко-
не́чное п. кінце́ве приро́щення; п. запасов 
приро́щення запа́сів; п. земно́й коры́ при-
ро́щення земно́ї кори́ 

приращённый приро́щений; п-ная река́ 
приро́щена рі́чка (ріка́) 

приро́да приро́да, -ди; живая п. жива́ 
приро́да; исто́рико-геологи́ческая п. 
істо́рико-геологі́чна приро́да 

приро́дно-легиро́ванный приро́дно-
легіро́ваний; п.-л-ная руда́ приро́дно-
легіро́вана руда́ 

приро́дный приро́дний; п-ная вода́ 
приро́дна вода́; п-ная грязь приро́дна 
грязь; п-ная ма́гма приро́дна ма́гма;  
п-ная моде́ль приро́дна моде́ль; п-ная 
радиоакти́вность приро́дна радіоак-
ти́вність; п-ная си́ла приро́дна си́ла;  
п-ная у́мбра приро́дна у́мбра; п-ное за-
грязне́ние приро́дне забру́днення; п-ное 
ни́келистое желе́зо приро́дне ні́келисте 
залі́зо; п-ное сырьё приро́дна сировина́; 
п-ные бога́тства приро́дні бага́тства;  
п-ные запа́сы приро́дні запа́си; п-ные 
квасцы́ приро́дний галу́н; п-ные ни-
тра́ты приро́дні нітра́ти; п-ные ресу́рсы 
приро́дні ресу́рси; п-ные усло́вия при-
ро́дні умо́ви; п-ные хрома́ты приро́дні 
хрома́ти; п. асфа́льт приро́дний асфа́льт; 
п. би́тум приро́дний бі́тум; п. бортово́й 
ка́мень приро́дний бортови́й ка́мінь; 
п. газ приро́дний газ; п. комово́й мел 
приро́дна грудкова́ кре́йда; п. минера́л 
приро́дний мінера́л; п. резервуа́р при-
ро́дний резервуа́р; п. территориа́льный 
ко́мплекс приро́дний територіа́льний 
ко́мплекс; п. фа́ктор приро́дний фа́ктор 
(чи́нник); п. фосфа́т приро́дний фосфа́т; 
п. фтори́д приро́дний фтори́д 

природове́дение природозна́вство, -ва 
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природопо́льзование природокористу-
ва́ння; инновацио́нное п. інноваці́йне 
природокористува́ння 

прирождённый приро́джений; п-ное 
сво́йство приро́джена власти́вість 

приро́ст при́ріст, -росту; п. запа́сов 
при́ріст запа́сів; п. су́ши при́ріст су́ші; 
п. торфя́ников при́ріст торфо́вищ 

приро́сший приро́слий; п-шая ра́ковина 
приро́сла черепа́шка (му́шля, ско́йка) 

приру́словый прируслови́й; п-вая дю́на 
прируслова́ дю́на; п-вая о́тмель прируслова́ 
обмі́лина; п-вая по́йма прируслова́ запла́ва 
(запла́вина); п. вал прируслови́й вал 

прислонённый приту́лений; п-ная тер-
ра́са приту́лена тера́са; п-ное напласто-
ва́ние приту́лене напластува́ння (нашару-
ва́ння) 

присоедине́ние приєдна́ння, (неоконч. д. 
– ещё) приє́днування 

присоединённый приє́днаний; п-ная 
доли́на приє́днана доли́на 

приспосо́бившийся пристосо́ваний;  
п-шаяся река́ пристосо́вана рі́чка (ріка́) 

приспособле́ние 1. (действие) присто-
сува́ння, (неоконч. д. – ещё) пристосову-
ва́ння; изостати́ческое п. ізостати́чне 
пристосува́ння; морфологи́ческое п. 
морфологі́чне пристосува́ння; струк-
ту́рное п. рек структу́рне пристосува́ння 
річо́к (рік); 

2. при́стрій, -рою, при́лад, -ду 
приспосо́бленный пристосо́ваний; п-ная 

фо́рма пристосо́вана фо́рма 
приспособля́емость пристосо́вність, -ності, 

т. -ністю, пристосо́вуваність, -ності, т.  
-ністю; интергрануля́рная п. інтерграну-
ля́рна пристосо́вність (пристосо́вуваність) 

приставно́й приставни́й; п. га́мма-
плотноме́р приставни́й га́мма-густомі́р 

присте́ночный присті́нний 
пристро́йка прибудо́ва, -ви 
прису́ха прису́ха, -хи, д. и п. -су́сі 
присы́пка 1. (действие) приси́пка, -ки, 

д. и п. -пці, р. мн. -пок, (неоконч. д. – ещё) 
присипа́ння; 

2. (присыпаемое вещество) приси́пка,  
-ки, д. и п. -пці, р. мн. -пок 

притека́ние притіка́ння 
прити́снутый прити́снутий, при-

ти́снений 

прито́к 1. припли́в, -ву; п. воды́ припли́в 
води́; п. не́фти и га́за припли́в на́фти і га́зу; 
п. форм припли́в форм; п. флюи́дов припли́в 
флюї́дів; сумма́рный п. сума́рний припли́в; 

2. прито́ка, -ки, д. и п. -то́ці, р. мн. -то́к; 
п. реки́ прито́ка рі́чки (ріки́) 

притокоме́трия припливоме́трія, -рії 
прито́чно-отводно́й припли́вно-відвідни́й; 

вентиляцио́нное п.-о-но́е отве́рстие венти-
ляці́йний припли́вно-відвідни́й о́твір 

притяже́ние 1. притяга́ння; боково́е п. 
бічне́ (бокове́) притяга́ння; волосяно́е п. 
волосяне́ притяга́ння; капилля́рное п. 
капіля́рне притяга́ння; магни́тное п. маг-
ні́тне притяга́ння; молекуля́рное п. моле-
куля́рне притяга́ння; 

2. (тяготение) тяжі́ння; гравитацио́нное п. 
гравітаці́йне тяжі́ння; земно́е п. земне́ тя-
жі́ння 

приуро́ченный пристосо́ваний, приуро́-
чений; п-ная доли́на пристосо́вана (при-
уро́чена) доли́на 

приуро́ченность пристосо́ваність, -ності, 
т. -ністю, приуро́ченість, -ності, т. -ністю; 
стратиграфи́ческая п. стратиграфі́чна 
пристосо́ваність (приуро́ченість) 

прихва́т (приспособление) прихо́плювач, 
-ча, т. -чем; п. инструме́нта прихо́плювач 
інструме́нта 

прихватоопредели́тель прихватовиз-
на́чник, -ка 

прицеи́т прицеї́т, -ту 
прице́пка приче́плення 
причепи́ловский причепи́лівський; п-кая 

сви́та причепи́лівська сві́та 
причерномо́рский причорномо́рський; 

П-кая впа́дина Причорномо́рська за-
па́дина; п. эта́п причорномо́рський етап 

причленённый (об острове) причле-
но́ваний; п. о́стров причлено́ваний о́стрів 

при́шлый за́йшлий; п-лая фо́рма 
за́йшла фо́рма 

пришо́вный пришо́вний; п. у́гол при-
шо́вний кут 

прия́мочный прия́мковий; п-ные рёбра 
прия́мкові ре́бра 

про́ба про́ба, -би; бараба́нная п. бара-
ба́нна про́ба; бороздова́я п. борозе́нна 
про́ба; валова́я п. валова́ про́ба; весова́я п. 
вагова́ про́ба; га́зовая п. га́зова про́ба; 
горя́чая п. гаря́ча про́ба; гру́бая п. гру́ба 
про́ба; кварто́ванная п. кварто́вана 
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про́ба; ковшо́вая п. ківшова́ (ківше́ва) 
про́ба; когенети́чная п. когенети́чна 
про́ба; коли́чественная п. кі́лькісна 
про́ба; комбини́рованная п. комбіно́вана 
про́ба; контро́льная п. контро́льна про́ба; 
лаборато́рная п. лаборато́рна про́ба; 
мо́края п. мо́кра про́ба; мономине-
ра́льная п. мономінера́льна про́ба; 
объёмная п. об'є́мна про́ба; оско́лочная п. 
оско́лкова про́ба; пластова́я п. пластова́ 
(шарова́) про́ба; пове́рочная п. переві́рена 
(переві́рочна, перевірна́) про́ба; предва-
ри́тельная п. попере́дня про́ба; предста-
ви́тельная п. представни́цька про́ба; при-
близи́тельная п. прибли́зна про́ба; 
п. благоро́дных мета́ллов про́ба благо-
ро́дних мета́лів; п. воды́ про́ба води́; 
п. Ге́сса про́ба Ге́сса; п. на вскипа́ние 
про́ба на закипа́ння; п. Ма́рша про́ба 
Ма́рша; п. на глаз (случа́йная) про́ба на 
о́ко (випадко́ва); п. на морозоус-
то́йчивость про́ба на морозості́йкість; 
п. на окра́шивание про́ба на заба́рвлення; 
п. на помутне́ние про́ба на помутні́ння; 
п. на про́чность про́ба на мі́цність; п. на 
твёрдость про́ба на тве́рдість; п. по 
про́филю про́ба за про́філем; п. про-
ка́ливания про́ба прожа́рювання; п. про-
се́чкой про́ба просі́ченням (просі́чкою); 
п. травле́нием про́ба тра́вленням; п. ца-
ра́панием про́ба дря́панням; п. черто́й 
про́ба ри́скою; промы́шленная п. проми-
сло́ва про́ба; раздроблённая п. роз-
дро́блена (роздрі́бнена) про́ба; секцио́нная п. 
секці́йна про́ба; склерометри́ческая п. 
склерометри́чна про́ба; случа́йная п. ви-
падко́ва про́ба; сокращённая п. скоро́чена 
про́ба; составна́я п. скла́дена про́ба; 
сре́дняя п. сере́дня про́ба; суха́я п. суха́ 
про́ба; технологи́ческая п. технологі́чна 
про́ба; ти́гельная п. ти́гельна про́ба; то-
ва́рная п. това́рна про́ба; трете́йская п. 
трете́йська про́ба; уда́рная п. уда́рна 
про́ба; урага́нная п. урага́нна про́ба; 
шлихова́я п. шліхова́ про́ба 

пробазиподи́т пробазиподи́т, -ту 
пробе́л прога́лина, -ни; палеонтоло-

ги́ческий п. палеонтологі́чна прога́лина; 
стратиграфи́ческий п. стратиграфі́чна 
прога́лина 

проберти́т проберти́т, -ту 

проби́йневский пробі́йнівський; п-кая 
сви́та пробі́йнівська сві́та 

пробио́нты мн. пробіо́нти, -тів 
проби́рный пробі́рний; п-ные весы́ 

пробі́рна вага́; п-ные и́глы пробі́рні гол-
ки́; п-ные реакти́вы пробі́рні реакти́ви; 
п. ана́лиз пробі́рний ана́ліз; п. ка́мень 
пробі́рний ка́мінь 

проби́тум пробі́тум, -му 
про́бка про́бка, -ки, д. и п. -бці, р. мн. 

 -бок, (из пробкового дерева) ко́рок, -рка; 
бескорнева́я п. безкорене́ва про́бка; вул-
кани́ческая п. вулкані́чна про́бка; го́рная п. 
гірни́ча про́бка; ла́вовая п. ла́вова про́бка; 
напёрсткови́дная п. наперсткоподі́бна 
про́бка; парафи́новая п. парафі́нова 
про́бка; плутони́ческая п. плутоні́чна 
про́бка; умбона́льная п. умбона́льна 
про́бка; фонта́нная п. фонта́нна про́бка; 
цеме́нтная п. цеме́нтна про́бка 

про́бковый про́бковий; п. ка́мень 
про́бковий ка́мінь 

пробкообра́зный пробкоподі́бний; 
п. ку́пол пробкоподі́бна ба́ня (пробкопо-
ді́бний ку́пол) 

пробле́ма пробле́ма, -ми; п. испо́ль-
зования приро́дных ресу́рсов пробле́ма 
використа́ння приро́дних ресу́рсів; 
п. це́лостности пробле́ма ці́лісності; эко-
логи́ческая п. екологі́чна пробле́ма 

проблема́тика проблема́тика, -ки, д. и п. 
-тиці; палеонтологи́ческая п. палеонто-
логі́чна проблема́тика; экологи́ческая п. 
екологі́чна проблема́тика 

проблемати́ческий проблемати́чний 
про́бно-эксплуатацио́нный про́бно-

експлуатаці́йний; п.-э-ная отка́чка 
про́бно-експлуатаці́йна відка́чка 

про́бный про́бний; п-ная нагру́зка 
про́бне наванта́ження; п-ная отка́чка 
про́бна відка́чка (про́бне відка́чування);  
п-ная эксплуата́ция про́бна експлуата́ція; 
п-ное буре́ние про́бне бурі́ння; п. материа́л 
про́бний матеріа́л; п. шурф про́бний  
шурф; п. экземпля́р про́бний екземпля́р 

прободённый про́рваний; п-ная фора-
минифе́ра про́рвана форамініфе́ра 

пробоотбо́рщик пробовідбі́рник, -ка́; 
вибрацио́нный п. вібраці́йний пробо-
відбі́рник; га́зовый п. га́зовий пробо-
відбі́рник; глуби́нный п. глиби́нний 
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пробовідбір́ник; тру́бчатый п. трубча́стий 
пробовідбір́ник 

проборазде́лка проборозбира́ння, про-
бообро́бка, -ки, д. и п. -бці, р. мн. -бок 

пробосциде́и мн. пробосциде́ї, -де́й 
пробужде́ние пробу́дження; п. вулка́на 

пробу́дження вулка́на 
пробурённый пробу́рений; п. пласт 

пробу́рений пласт (пробу́рений шар) 
прова́л 1. (действие) прова́л, -лу; 

п. взры́ва прова́л ви́буху; п. пове́рхности 
прова́л пове́рхні; 

2. (провалившееся место) прова́лля, про-
ва́л, -лу; ка́рстовый п. ка́рстове прова́лля 
(ка́рстовий прова́л); кольцеобра́зный п. 
кільцеподі́бне прова́лля (кільцеподі́бний 
прова́л); котлообра́зный п. казаноподі́бне 
(котлоподі́бне) прова́лля (казаноподі́бний 
[котлоподі́бний] прова́л); ла́вовый п. 
ла́вове прова́лля (ла́вовий прова́л) 

прова́ливаться прова́люватися, -люється 
прова́льный прова́льний; п-ная воро́нка 

прова́льна воро́нка; п-ная кальде́ра про-
ва́льна кальде́ра; п-ное о́зеро прова́льне 
о́зеро; п. кра́тер прова́льний кра́тер 

проведе́ние прове́дення; п. буровы́х ра-
бо́т прове́дення бурови́х робі́т; п. го́рных 
вы́работок прове́дення гірни́чих ви́робок; 
п. иссле́дований прове́дення дослі́джень 

проверзи́т проверзи́т, -ту 
прове́рочный переві́рни́й; п-ная ли́ния 

переві́рна́ лі́нія; п-ное опро́бование пере-
ві́рне́ опро́бування (опробо́вування) 

прове́тривание прові́трювання; п. ка-
рье́ра прові́трювання кар'є́ру 

прове́шивание прові́шування 
провинциа́льный провінці́йний, провін-

ціа́льний; п-ная зо́на провінці́йна зо́на;  
п-ная стратиграфи́ческая шкала́ провін-
ці́йна стратиграфі́чна шкала́ 

прови́нция прові́нція, -ції; атланти́чес-
кая п. атланти́чна прові́нція; биохими́чес-
кая п. біохімі́чна прові́нція; бореа́льная п. 
бореа́льна прові́нція; га́зовая п. га́зова 
прові́нція; геологи́ческая п. геологіч́на 
прові́нція; геохими́ческая п. геохімі́чна 
прові́нція; гидрогеологи́ческая п. гідро-
геологі́чна прові́нція; зоогеографи́ческая п. 
зоогеографіч́на прові́нція; комагма-
ти́ческая п. комагмати́чна прові́нція; маг-
мати́ческая п. магмати́чна прові́нція; 
металлогени́ческая п. металогені́чна 

прові́нція; минерагени́ческая п. мінера-
гені́чна прові́нція; нефтегазоно́сная п. 
нафтогазоно́сна прові́нція; нефтено́сная п. 
нафтоно́сна прові́нція; палеобиогеогра-
фи́ческая п. палеобіогеографі́чна про-
ві́нція; петрогенети́ческая п. петрогене-
ти́чна прові́нція; петрографи́ческая п. 
петрографі́чна прові́нція; пита́ющая п. 
живи́льна прові́нція; прибре́жная п. узбе-
ре́жна (прибере́жна) прові́нція; п. мине-
ра́льных вод прові́нція мінера́льних вод; 
ру́дная п. ру́дна прові́нція; сланцено́сная п. 
сланцено́сна прові́нція; терриге́нно-
минералоги́ческая п. териге́нно-
мінералогі́чна прові́нція; тихоокеа́нская п. 
тихоокеа́нська прові́нція; углено́сная п. 
вуглено́сна прові́нція; фаунисти́ческая п. 
фауністи́чна прові́нція; элементогене-
ти́ческая п. елементогенети́чна прові́нція 

провиса́ние прогина́ння, провиса́ння; 
п. кро́вли прогина́ння (провиса́ння) покрі́влі 

провиса́ющий провиса́льний, прови́с-
лий; п-щая крива́я провиса́льна (про-
ви́сла) крива́ 

провитре́н провітре́н, -ну 
провитрини́т провітрині́т, -ту 
про́вод про́від, -воду; возду́шный п. по-

ві́тря́ний про́від; пита́ющий п. живи́льний 
про́від; п. заземле́ния про́від зазе́млення; 
соедини́тельный п. сполу́чний (з'є́дну-
вальний) про́від 

проводи́мость прові́дність, -ності, т.  
-ністю; ко́мплексная п. ко́мплексна про-
ві́дність; п. электроли́та прові́дність елек-
тролі́ту; продо́льная п. поздо́вжня (по-
до́вжня) прові́дність; уде́льная п. пито́ма 
прові́дність; эквивале́нтная п. еквіва-
ле́нтна прові́дність; электри́ческая п. 
електри́чна прові́дність 

прово́дка 1. (действие) прове́дення; 
п. сква́жины прове́дення свердлови́ни; 

2. (система проводов) прово́дка, -ки,  
д. и п. -дці, р. мн. -док; возду́шная п.  
пові́тря́на прово́дка; электри́ческая п. 
електри́чна прово́дка 

проводни́к провідни́к, -ка́; неэквипоте-
нциа́льный п. нееквіпотенці́йний провід-
ни́к; п. ру́дного пласта́ провідни́к ру́дного 
пласта́ (ша́ру); п. жи́лы провідни́к жи́ли; 
п. руды́ провідни́к руди́; п. электри́-
чества провідни́к еле́ктрики; электро́н-
ный п. електро́нний провідни́к 
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проводнико́вый провіднико́вий; п-вая 
жи́ла провіднико́ва жи́ла 

проводя́щий провідни́й; п-щая кле́тка 
провідна́ кліти́на; п-щая систе́ма кана́лов 
провідна́ систе́ма кана́лів; п-щая среда́ про-
відне́ середо́вище; п-щая ткань провідна́ 
ткани́на; п-щая тру́бка провідна́ тру́бка;  
п-щее ру́дное те́ло прові́дне ру́дне ті́ло 

про́волочный дротяни́й; п-ное зо́лото 
дротяне́ зо́лото 

прога́лина прога́лина, -ни 
проги́б проги́н, -ну; внутридугово́й п. 

внутрішньодугови́й проги́н; килеви́дный 
п. жи́лы кілеподі́бний проги́н жи́ли; 
коллизио́нный п. колізі́йний проги́н; 
краево́й п. крайови́й проги́н; межго́рный п. 
міжгі́рний проги́н; нало́женный п. на-
кла́дений проги́н; окра́инный п. 
окра́їнний проги́н; островоду́жный п. 
островоду́жний (островодугови́й) проги́н; 
передово́й п. передови́й проги́н; пост-
коллизио́нный п. постколізі́йний проги́н; 
предго́рный п. передгі́рний проги́н; преду-
ра́льский п. передура́льський проги́н; 
при́пятский п. при́п'ятський проги́н; 
сбро́совый (сбро́сный, сбросно́й) п. скид-
ни́й проги́н; тектони́ческий п. тектоні́чний 
проги́н; тылово́й п. тилови́й проги́н 

прогиба́ние угина́ння, прогина́ння; син-
клина́льное п. синкліна́льне угина́ння 
(прогина́ння) 

прогиба́ющийся проги́нний; п-щаяся 
кро́вля проги́нна покрі́вля 

прогляциа́льный прогляціа́льний; п-ные 
отложе́ния прогляціа́льні ві́дклади 

прогнати́зм прогнати́зм, -му 
прогнати́чный прогнати́чний 
прогно́з прогно́з, -зу; вычисли́тельный п. 

обчи́слювальний прогно́з; геокриоло-
ги́ческий п. геокріологі́чний прогно́з; 
геологи́ческий п. гелогі́чний прогно́з; 
гидрогеологи́ческий п. гідрогеологі́чний 
прогно́з; гидрогеотерми́ческий п. гідро-
геотермі́чний прогно́з; гидрогеохи-
ми́ческий п. гідрогеохімі́чний прогно́з; 
глоба́льный п. глоба́льний прогно́з; дол-
госро́чный п. довготерміно́вий (довго-
строко́вий) прогно́з; зона́льный п. зо-
на́льний прогно́з; краткосро́чный п. ко-
роткотерміно́вий (короткостроко́вий) про-
гно́з; лока́льный п. лока́льний (місце́вий) 
прогно́з; мерзло́тный п. мерзло́тний про-

гно́з; п. возде́йствия на среду́ прогно́з 
впли́ву на середо́вище; п. измене́ния сре-
ды́ прогно́з змі́ни середо́вища; п. ис-
по́льзования приро́дных ресу́рсов про-
гно́з використа́ння приро́дних ресу́рсів; 
п. нефтегазоно́сности прогно́з нафтогазо-
но́сності; региона́льный п. регіона́льний 
прогно́з; социологи́ческий п. соціоло-
гі́чний прогно́з; социоэкологи́ческий п. 
соціоекологі́чний прогно́з; экологи́ческий п. 
екологі́чний прогно́з 

прогнози́рование прогнозува́ння; гео-
логи́ческое п. геологі́чне прогнозува́ння; 
п. ландша́фта прогнозува́ння ландша́фту; 
рациона́льное п. раціона́льне прогнозу-
ва́ння; экологи́ческое п. екологі́чне про-
гнозува́ння 

прогнози́руемый прогнозо́ваний; п-мые 
запа́сы прогнозо́вані запа́си 

прогнози́рующий прогнозу́ючий, про-
гно́зний, прогнозува́льний; п. ме́тод про-
гнозу́ючий (прогно́зний, прогнозува́льний) 
ме́тод 

прогно́зный прогно́зний; п-ная ка́рта 
прогно́зна ка́рта (ма́па); п-ные ресу́рсы 
прогно́зні ресу́рси 

прогности́ческий прогности́чний; призем-
на́я п-кая ка́рта призе́мна прогности́чна 
ка́рта (ма́па); п-кая обра́тная фильтра́ция 
прогности́чна зворо́тна фільтра́ція 

програ́мма програ́ма, -ми; нау́чно-
иссле́довательская п. науко́во-до́слідна 
програ́ма; перспекти́вная п. перспек-
ти́вна програ́ма 

программи́рование програмува́ння;  
математи́ческое п. математи́чне програ-
мува́ння 

програ́ммный програ́мний; п-ная регу-
лиро́вка програ́мне регулюва́ння 

прогре́сс прогре́с, -су; биологи́ческий п. 
біологі́чний прогре́с; морфофизиоло-
ги́ческий п. морфофізіологі́чний прогре́с 

прогресси́вный прогреси́вний; п-ное 
измене́ние прогреси́вна змі́на; п-ное раз-
ви́тие прогреси́вний ро́звиток; п-ные 
грани́цы ареа́лов прогреси́вні ме́жі (гра-
ни́ці) ареа́лів; п. метаморфи́зм прогре-
си́вний метаморфі́зм 

прогрессиони́зм прогресіоні́зм, -му 
продвиже́ние просува́ння; п. ледника́ 

просува́ння льодовика́ 
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продолгова́то-ланцетови́дный довга́сто-
ланцетоподі́бний; п.-л. лист довга́сто-
ланцетоподі́бний лист 

продолгова́то-сфероида́льный дов-
га́сто-сфероїда́льний 

продолгова́тый довга́стий; п-тая 
ло́пасть довга́ста ло́пать; п-тое зерно́ 
довга́сте зе́рно́; п. лист довга́стий лист 

продолжи́тельность трива́лість, -лості, 
т. -лістю, довготрива́лість, -лості, т.  
-лістю; п. жи́зни трива́лість (довготри-
ва́лість) життя́; п. существова́ния ви́да 
трива́лість (довготрива́лість) існува́ння 
виду; экологи́ческая п. екологі́чна три-
ва́лість (довготрива́лість) 

продо́льно-волокни́стый поздо́вжньо-
волокни́стий, поздо́вжньо-волокнува́тий; 
п.-в. асбе́ст поздовжньо-волокни́стий (по-
здо́вжньо-волокнува́тий) азбе́ст 

продо́льно-вы́тянутый поздо́вжньо-
ви́тягнутий, подо́вжньо-ви́тягнутий 

продо́льный поздо́вжній, подо́вжній;  
п-ная борозда́ поздо́вжня (подо́вжня) 
борозна́; п-ная волна́ поздо́вжня (по-
до́вжня) хви́ля; п-ная гидродиспе́рсия 
поздо́вжня (подо́вжня) гідродиспе́рсія;  
п-ная доли́на поздо́вжня (подо́вжня) до-
ли́на; п-ная дю́на поздо́вжня (подо́вжня) 
дю́на; п-ная море́на поздо́вжня (по-
до́вжня) море́на; п-ная ось поздо́вжня 
(подо́вжня) вісь; п-ная отде́льность поз-
до́вжня (подо́вжня) окре́мість; п-ная про-
води́мость поздо́вжня (подо́вжня) про-
ві́дність; п-ная скла́дка поздо́вжня (по-
до́вжня) скла́дка; п-ная тре́щина поз-
до́вжня (подо́вжня) трі́щина; п-ная флек-
су́ра поздо́вжня (подо́вжня) флексу́ра;  
п-ное измене́ние поздо́вжня (подо́вжня) 
змі́на; п-ное коробле́ние поздо́вжнє (по-
до́вжнє) жоло́блення (коро́блення); п-ное 
намагни́чивание поздо́вжнє (подо́вжнє) 
намагні́чення; п-ное нивели́рование поз-
до́вжнє (подо́вжнє) нівелюва́ння; п-ное 
сече́ние поздо́вжній (подо́вжній) перері́з; 
п-ное уде́льное электри́ческое сопротив-
ле́ние поздо́вжній (подо́вжній) пито́мий 
електри́чний о́пір; п-ное у́стье поздо́вжнє 
(подо́вжнє) у́стя; п. бе́рег поздо́вжній (по-
до́вжній) бе́рег; п. водоразде́л поздо́вжній 
(подо́вжній) вододі́л; п. градие́нт поз-
до́вжній (подо́вжній) градіє́нт; п. изги́б 
поздо́вжній (подо́вжній) ви́гин (згин);  

п. надви́г поздо́вжній (подо́вжній) на́сув; 
п. про́филь поздо́вжній (подо́вжній) 
про́філь; п. разре́з поздо́вжній (по-
до́вжній) ро́зріз; п. сброс поздо́вжній (по-
до́вжній) скид; сре́днее п-ное сече́ние 
сере́дній поздо́вжній (подо́вжній) перері́з 

проду́вка проду́вка, -ки, д. и п. -вці,  
р. мн. -вок, (неоконч. д. – обычно) проду-
ва́ння; п. сква́жины проду́вка (проду-
ва́ння) свердлови́ни 

продувно́й продувни́й; п. кана́л продув-
ни́й кана́л 

проду́кт проду́кт, -ту; втори́чный п. 
втори́нний проду́кт; гидроге́нный п. гід-
роге́нний проду́кт; оста́точный п. 
за́лишко́вий проду́кт; п. внедре́ния про-
ду́кт впрова́дження; п. выве́тривания 
проду́кт зві́трювання (виві́трювання); 
п. выщела́чивания проду́кт вилуго́вуван-
ня; п. денуда́ции проду́кт денуда́ції; 
п. замеще́ния проду́кт замі́щення; 
п. измене́ния проду́кт змін́и; п. под-
во́дных изверже́ний проду́кт підво́дних 
ви́вержень; п. развева́ния проду́кт розві-
ва́ння; п. расщепле́ния проду́кт роз-
ще́плення; п. углефика́ции проду́кт вуг-
лефіка́ції 

продукти́вность продукти́вність, -ності, 
т. -ністю; п. сква́жины продукти́вність 
свердлови́ни 

продукти́вный продукти́вний; п-ная 
жи́ла продукти́вна жи́ла; п-ная зо́на про-
дукти́вна зо́на; п-ная сви́та продукти́вна 
сві́та; п-ная сква́жина продукти́вна сверд-
лови́на; п-ная то́лща продукти́вна то́вща; 
п-ное месторожде́ние продукти́вне ро-
до́вище; п. горизо́нт продукти́вний гори-
зо́нт; п. карбо́н продукти́вний карбо́н; 
п. ку́пол продукти́вна ба́ня (продукти́вний 
ку́пол); п. песо́к продукти́вний пісо́к; 
п. по́яс продукти́вний по́яс 

продукти́ды мн. продукти́ди, -дів 
продукти́дный продукти́дний 
проду́ктусовый проду́ктусовий; п. из-

вестня́к проду́ктусовий вапня́к; п. я́рус 
проду́ктусовий я́рус 

продукцио́нный продукці́йний; п. раст-
во́р продукці́йний ро́зчин 

продуце́нты мн. продуце́нти, -тів 
прое́кт прое́кт, -ту; типово́й п. типови́й 

прое́кт 
проекти́рование проектува́ння 
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прое́ктно-сме́тный прое́ктно-кошто́рис-
ний; п.-с-ная документа́ция прое́ктно-
кошто́рисна документа́ція 

прое́ктный прое́ктний; п. коэффицие́нт 
прое́ктний коефіціє́нт 

проекцио́нный проекці́йний; п-ная 
ро́ссыпь проекці́йне розси́пище (проек-
ці́йний ро́зсип) 

прое́кция прое́кція, -ції; азимута́льная п. 
азимута́льна прое́кція; ве́кторная (векто-
риа́льная) п. ве́кторна (векторіа́льна) 
прое́кція; гномони́ческая п. гномоні́чна 
прое́кція; гномостереографи́ческая п. 
гномостереографі́чна прое́кція; грам-
мостереографи́ческая п. грамостерео-
графі́чна прое́кція; п. Га́усса–Крю́гера 
прое́кція Га́усса–Крю́гера; стратигра-
фи́ческая п. стратиграфі́чна прое́кція; 
сфери́ческая п. сфери́чна прое́кція 

проже́кторный проже́кторний; п-ное 
освеще́ние проже́кторне осві́тлення 

прожига́ние пропа́лювання; п. сква́жи-
ны пропа́лювання свердлови́ни 

прожи́лковый про́жи́лковий; п-вое ору-
дене́ние про́жи́лкове зрудені́ння 

про́жилок про́жи́лок, -лка; бога́тый п. 
бага́тий про́жи́лок; горизонта́льный п. 
горизонта́льний про́жи́лок; изви́листый п. 
зви́вистий про́жи́лок; инъекцио́нный п. 
ін'єкці́йний про́жи́лок; побо́чный п. по-
бі́чний про́жи́лок; ру́дный п. ру́дний 
про́жи́лок; сегрегацио́нный п. сегрега-
ці́йний про́жи́лок; сопу́тствующий п. 
супу́тній (супрові́дний) про́жи́лок; то́нкий п. 
тонки́й про́жи́лок; эксудацио́нный п.  
ексудаці́йний про́жи́лок 

прозву́чивание прозву́чування; меж-
сква́жинное п. міжсвердлови́нне про-
зву́чування 

прозоги́рный прозогі́рний; п-ная маку́шка 
прозогі́рний верх (прозогі́рна верхі́вка) 

прозра́чность прозо́рість, -рості, т.  
-рістю 

прозра́чный прозо́рий; п-ная шпине́ль 
прозо́ра шпіне́ль; п. аттри́т прозо́рий ат-
ри́т; п. кварц прозо́рий кварц; п. орто-
кла́з прозо́рий ортокла́з; п. шлиф про-
зо́рий шліф; п. шов прозо́рий шов;  
п.-полиро́ванный шлиф прозоро-
поліро́ваний шліф 

произведе́ние 1. (действие) прове́дення; 

2. (результат) добу́ток, -тку; п. раст-
вори́мости добу́ток розчи́нності 

производи́тельность продукти́вність,  
-ності, т. -ністю; о́пытная п. до́слідна 
продукти́вність; приблизи́тельная п. 
прибли́зна продукти́вність; п. коло́дца 
продукти́вність коло́дязя; п. подзе́много 
пото́ка продукти́вність підзе́много по-
то́ку; п. сква́жины продукти́вність сверд-
лови́ни; п. труда́ продукти́вність пра́ці; 
сре́дняя п. сере́дня продукти́вність; 
уде́льная п. пито́ма продукти́вність 

произво́дный похідни́й; п-ная ма́гма 
похідна́ ма́гма 

произво́дственный виробни́чий; п-ная 
брига́да виробни́ча брига́да; п-ная 
мо́щность виробни́ча поту́жність 

произво́дство виробни́цтво; вспомо-
га́тельное п. допомі́жне́ виробни́цтво 

произво́льный дові́льний; п-ная се́тка 
дові́льна сі́тка; п-ное зарожде́ние дові́льне 
заро́дження; п. разре́з дові́льний ро́зріз 

происхожде́ние похо́дження; гидротер-
ма́льное п. гідротерма́льне похо́дження; 
монофилети́ческое п. монофілети́чне по-
хо́дження; полифилети́ческое п. поліфіле-
ти́чне похо́дження; п. ви́дов похо́дження 
ви́дів; п. жи́зни похо́дження життя́; п. Зем-
ли́ похо́дження Землі́; п. не́фти похо́дження 
на́фти; п. расте́ний похо́дження росли́н; 
п. спор похо́дження спор 

про́йденный про́йдений; п. пласт 
про́йдений пласт (про́йдений шар) 

пройдони́т пройдоні́т, -ту 
прока́ливание прожа́рювання; п. почв 

прожа́рювання ґрунті́в; п. проб про-
жа́рювання проб 

прока́ливать[ся], прокали́ть[ся] про-
жа́рювати[ся], -рюю, -рюєш, -рює[ться], 
прожа́рити[ся], -рю, -риш, -рить[ся] 

прокамбиа́льный прокамбіа́льний; п. тяж 
прокамбіа́льний тяж 

прока́мбий прока́мбій, -бію 
прокаменноу́гольный прокам'яно-

ву́гі́льний 
прокарио́ты мн. прокаріо́ти, -тів 
прокоралли́т прокоралі́т, -ту 
проко́пьевский про́коп'євський; п-кая 

сви́та про́коп'євська сві́та 
проксима́льный проксима́льний; п-ная 

по́ра проксима́льна по́ра 
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пролего́мены мн. пролего́мени, -нів;  
п. геоло́гии пролего́мени геоло́гії 

проле́йский проле́йський; п-кая сви́та 
проле́йська сві́та 

проли́в прото́ка, -ки, д. и п. -то́ці, р. мн. -то́к 
проли́н пролі́н, -ну 
пролоби́товый пролобі́товий; п-вые 

слои́ пролобі́тові шари́  
проло́кулум проло́кулум, -му 
проло́м прола́м, -му, проло́м, -му 
пролу́камути́д пролу́камути́д, -ду 
пролювиа́льный пролювіа́льний; п-ная 

гли́на пролювіа́льна гли́на; п-ная ро́ссыпь 
пролювіа́льне розси́пище (пролювіа́льний 
ро́зсип); п-ные отложе́ния пролювіа́льні 
ві́дклади; п-ные фа́ции пролювіа́льні фа́ції; 
п. шлейф пролювіа́льний шлейф 

пролю́вий пролю́вій, -вію 
промежу́ток промі́жок, -жку; внутри-

структу́рный п. внутрішньострукту́рний 
промі́жок; возду́шный п. пові́тря́ний про-
мі́жок; интерсепта́льный п. інтерсеп-
та́льний промі́жок; интертениа́льный п. 
інтертеніа́льний промі́жок; листри́ческий п. 
лістри́чний промі́жок; междни́щевый п. 
міждни́щевий промі́жок; межколо́нковый п. 
міжколо́нковий промі́жок; межперегоро́доч-
ный п. міжперегоро́дковий промі́жок; 
межрёберный п. міжребро́ви́й (міжре-
бе́рний) промі́жок; межслоево́й п. міжша-
рови́й промі́жок; радиа́льный п. ра-
діа́льний промі́жок; субкапилля́рный п. 
субкапіля́рний промі́жок; тениа́льный п. 
теніа́льний промі́жок 

промежу́точный промі́жний; п-ная во-
да́ промі́жна вода́; п-ная вы́работка про-
мі́жна ви́робка; п-ная ма́сса промі́жна 
ма́са; п-ная пове́рхность промі́жна по-
ве́рхня; п-ная фа́за промі́жна фа́за; п-ное 
землетрясе́ние промі́жний землетру́с;  
п-ное напластова́ние промі́жне напласту-
ва́ння (нашарува́ння); п-ная по́ра про-
мі́жна по́ра; п-ная поро́да промі́жна по-
ро́да; п-ная скла́дчатость промі́жна склад-
ча́стість; п-ная табли́чка промі́жна 
табли́чка; п-ная фо́рма промі́жна фо́рма; 
п. горизо́нт промі́жний горизо́нт; п. дето-
на́тор промі́жний детона́тор; п. кварц 
промі́жний кварц; п. ку́пол промі́жна ба́ня 
(промі́жний ку́пол); п. ледни́к промі́жний 
льодови́к; п. пласт промі́жний пласт 
(промі́жний шар); п. по́люс промі́жний 

по́люс; п. распла́в промі́жний ро́зплав; 
п. рост промі́жний ріст; п. слой про-
мі́жний шар; п. тип проміж́ний тип; 
п. толчо́к промі́жний по́штовх; п. элек-
троли́т промі́жний електролі́т 

проме́р промі́р, -ру; эхоло́тный п. ехо-
ло́тний промі́р 

промерза́ние промерза́ння; глубо́кое п. 
глибо́ке промерза́ння; п. поро́д промер-
за́ння порі́д 

промети́й прометі́й, -ті́ю 
проминули́т промінулі́т, -ту 
проммули́т промулі́т, -ту 
промо́ина вимо́їна, -ни, водори́й, -ри́ю, 

проми́вина, -ни 
промора́живание проморо́жування 
проморфи́зм проморфі́зм, -му 
промыва́ть[ся], промы́ть[ся] проми-

ва́ти[ся], -ва́ю, -ва́єш, -ва́є[ться], про-
ми́ти[ся], -ми́ю, -ми́єш, -ми́є[ться]; 
п. оса́док промива́ти о́сад (оса́док); 
п. про́бу промива́ти про́бу 

промы́вка проми́вка, -ки, д. и п. -вці, 
р. мн. -вок, (неоконч. д. – ещё) промива́ння; 
лаборато́рная п. лаборато́рна проми́вка 
(лаборато́рне промива́ння); п. сква́жины 
проми́вка (промива́ння) свердлови́ни 

промывно́й промивни́й; п-на́я вода́ 
промивна́ вода́ 

промы́вочный промива́льний; п-ная 
жи́дкость промива́льна рідина́; п-ная 
се́кция. промива́льна се́кція; п. кла́пан 
промива́льний кла́пан; п. шлюз проми-
ва́льний щлюз 

про́мысел про́мисел, -слу; га́зовый п. га́-
зовий про́мисел; морско́й нефтега́зовый п. 
морськи́й нафтога́зовий про́мисел 

промысло́во-геофизи́ческий промис-
ло́во-геофізи́чний; п.-г-кая слу́жба про-
мисло́во-геофізи́чна слу́жба 

промысло́вый промисло́вий; п-вая гео-
фи́зика промисло́ва геофі́зика; п-вая  
гидрогеоло́гия промисло́ва гідрогеоло́гія; 
п-вая сейсморазве́дка промисло́ва  
сейсморо́звідка; п. трубопрово́д промис-
ло́вий трубопро́ві́д 

промы́тый проми́тий; п-тая зо́на про-
ми́та зо́на 

промы́шленность промисло́вість, -вості, 
т. -вістю; га́зовая п. га́зова промис-
ло́вість; го́рная п. гірни́ча промисло́вість; 
горнохими́ческая п. гірничохімі́чна про-
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мисло́вість; золотодобыва́ющая п. золо-
тодобувна́ промисло́вість; кали́йная п. 
калі́йна промисло́вість; керами́ческая п. 
керамі́чна промисло́вість; сла́нцевая п. 
сла́нцева промисло́вість; слюдоно́сная п. 
слюдоно́сна промисло́вість; соляна́я п. 
соляна́ промисло́вість; у́гольная п. 
ву́гі́льна промисло́вість; фосфа́тная п. 
фосфа́тна промисло́вість 

промы́шленный промисло́вий; п-ная 
вода́ промисло́ва вода́; п-ная за́лежь про-
мисло́вий по́клад; п-ная зо́на промисло́ва 
зо́на; п-ная мо́щность промисло́ва по-
ту́жність; п-ная поро́да промисло́ва по-
ро́да; п-ная про́ба промисло́ва про́ба;  
п-ная ро́ссыпь промисло́ве розси́пище 
(промисло́вий ро́зсип); п-ная руда́ промис-
ло́ва руда́; п-ная слюда́ промисло́ва слю-
да́; п-ная це́нность промисло́ва ці́нність; 
п-ная эколо́гия промисло́ва еколо́гія;  
п-ное месторожде́ние промисло́ве ро-
до́вище; п-ное содержа́ние промисло́вий 
вміст; п-ные взры́вчатые вещества́ (ВВ) 
промисло́ві вибухо́ві речови́ни (ВР);  
п-ные запа́сы промисло́ві запа́си; 
п. гра́вий промисло́вий гра́вій; п. масш-
та́б промисло́вий масшта́б; п. песо́к про-
мисло́вий пісо́к; п. райо́н промисло́вий 
райо́н; п. центр промисло́вий центр 

прони́зывающий прони́зливий, про-
ни́зувальний, прони́зуючий, прони́кливий; 
п-щая интру́зия прони́злива (про-
ни́зувальна, прони́зуюча, прони́клива) 
інтру́зія; п-щее залега́ние прони́зливе 
(прони́зувальне, прони́зуюче, прони́кливе) 
заляга́ння 

проника́ть проника́ти, -ка́ю, -ка́єш, -ка́є 
проника́ющий проникни́й; п-щая 

ма́гма проникна́ ма́гма 
проникнове́ние проника́ння, про-

ни́кнення; взаи́мное п. взає́мне прони-
ка́ння (прони́кнення); пласти́чное п. плас-
ти́чне проника́ння (прони́кнення); 
повыша́ющее п. підви́щувальне прони-
ка́ння (прони́кнення); понижа́ющее п. 
зни́жувальне проника́ння (прони́кнення); 
п. жил проника́ння (прони́кнення) жил 

проница́емость прони́кність, -ності, т.  
-ністю; абсолю́тная п. абсолю́тна про-
ни́кність; гидравли́ческая п. гідравлі́чна 
прони́кність; диэлектри́ческая п. діелек-
три́чна прони́кність; магни́тная п. маг-

ні́тна прони́кність; межзернова́я п. між-
зернова́ прони́кність; напра́вленная п. 
спрямо́вана прони́кність; относи́тельная п. 
відно́сна прони́кність; п. воды́ про-
ни́кність води́; п. выве́тривания про-
ни́кність зві́трювання (виві́трювання); 
п. га́за прони́кність га́зу; тре́щинная п. 
трі́щинна прони́кність; фа́зовая п. фа́зова 
прони́кність; эффекти́вная п. ефекти́вна 
прони́кність 

проница́емый проникни́й; п-мая по-
ро́да проникна́ поро́да; п. грунт проник-
ни́й ґрунт; п. слой проникни́й шар  

проорогене́з проорогене́з, -зу 
проо́стракум проо́стракум, -му; на-

ча́льный проостра́кум початко́вий проо-
стра́кум 

пропа́н пропа́н, -ну 
пропа́риевый пропа́рієвий; п. шов про-

па́рієвий шов 
пропа́рина пропа́рина, -ни 
пропа́рный пропа́рний; п. тип про-

па́рний тип 
про́пасть безо́дня, -ні, прова́лля 
пропащи́т пропащи́т, -ту 
пропеде́втика пропеде́втика, -ки, д. и п. 

-тиці; геологи́ческая п. геологі́чна пропе-
де́втика 

пропилбензо́л пропілбензо́л, -лу 
пропили́т пропілі́т, -ту 
пропилитиза́ция пропілітиза́ція, -ції 
пропилитизи́ровать[ся] пропілітизу-

ва́ти[ся], -зу́ю, -зу́єш, -зу́є[ться] 
пропили́товый пропілі́товий 
пропио́новый пропіо́новий; п-вая кис-

лота́ пропіо́нова кислота́ 
пропи́танный просо́чений, прося́кнутий, 

прося́клий; п-ная асфа́льтом поро́да про-
со́чена (прося́кнута, прося́кла) асфа́льтом 
поро́да; п-ная не́фтью поро́да просо́чена 
(прося́кнута, прося́кла) на́фтою поро́да;  
п-ные водо́й отложе́ния просо́чені водо́ю 
ві́дклади; п. со́лями желе́за просо́чений 
(прося́кнутий, прося́клий) соля́ми залі́за 

пропи́тка просо́чування, промо́чування, 
наси́чення; капилля́рная п. капіля́рне 
просо́чування (промо́чування, наси́чення) 

пропи́тывание просо́чування; втори́ч-
ное п. втори́нне просо́чування 

пропи́тывать[ся], пропита́ть[ся] про-
со́чувати[ся], -чує[ться], просочи́ти[ся],  
-сочи́ть[ся] 
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пропи́тывающий просо́чувальний; п-щая 
жи́дкость просо́чувальна рідина́ 

пропла́вка пропла́вка, -ки, д. и п. -вці,  
р. мн. -вок, (неоконч. д. – обычно) проп-
ла́влювання 

пропла́вленный пропла́влений; п-ное 
отве́рстие пропла́влений о́твір 

проплавля́ть[ся] проплавля́ти[ся], -ля́ю, 
-ля́єш, -ля́є[ться] 

пропла́сток пропла́сток, -тка, про́шарок, 
-рку; га́зовый п. га́зовий пропла́сток 
(про́шарок); надви́говый п. насувни́й 
пропла́сток (про́шарок); повто́рный п. 
повто́рний пропла́сток (про́шарок);  
п. ла́вы пропла́сток (про́шарок) ла́ви; 
п. у́гля́ пропла́сток (про́шарок) ву́гі́лля 

пропорциона́льный пропорці́йний;  
п-ное распределе́ние пропорці́йний роз-
по́діл; п. счётчик пропорці́йний лічи́льник 

пропуска́ющий пропускни́й; п. конден-
са́тор пропускни́й конденса́тор 

пропускно́й пропускни́й; п-на́я спо-
со́бность пропускна́ зда́тність; п. фильтр 
пропускни́й фільтр 

прораста́ние пророста́ння; беспо-
ря́дочное п. безла́дне пророста́ння; 
взаи́мное п. взає́мне пророста́ння; гра-
фи́ческое п. графі́чне пророста́ння; двой-
нико́вое п. двійнико́ве пророста́ння; за-
кономе́рное п. закономі́рне пророста́ння; 
зу́бчатое п. зубча́сте пророста́ння; микро-
графи́ческое п. мікрографі́чне пророс-
та́ння; микропегмати́товое п. мікропег-
мати́тове пророста́ння; пегмати́товое п. 
пегмати́тове пророста́ння; перти́товое п. 
перти́тове пророста́ння; письменногра-
ни́тное п. письмовограні́тне пророста́ння; 
пойкили́товое п. пойкілі́тове пророс-
та́ння; п. минера́ла пророста́ння мінера́лу; 
п. пыльцы́ пророста́ння пилку́; симплек-
ти́товое п. симплекти́тове пророста́ння; 
те́сное п. тісне́ пророста́ння; то́нкое п. 
тонке́ пророста́ння; червеобра́зное п.  
черв'якоподі́бне пророста́ння 

прораста́ть, прорасти́ пророста́ти, -та́є, 
прорости́, -те́ 

прораста́ющий пророста́ючий 
про́рванный про́рваний; п. ко́нус 

про́рваний ко́нус 
прореза́ние проріз́ування 
проростко́во-порови́дный проростко́во-

пороподі́бний 

проростко́вый проростко́вий; диста́ль-
ная п-вая по́ра диста́льна проростко́ва 
по́ра; п-вая по́ра проростко́ва по́ра; спи-
ралеви́дная п-вая по́ра спіралеподі́бна 
проростко́ва по́ра 

проро́сток проро́сток, -тка 
проро́сший проро́слий; п. криста́лл 

проро́слий криста́л 
проры́в прори́в, -ву, прорива́ння; ве́точ-

ный п. гілкови́й (гілльови́й) прори́в; вне-
за́пный п. рапто́вий прори́в; грязево́й п. 
грязьови́й прори́в; листово́й п. листови́й 
прори́в; п. карма́на прори́в карма́на; 
п. кро́вли прори́в покрі́влі; п. со́ли прори́в 
со́лі; п. торфя́ника прори́в торфо́вища 

прорыва́ющий прорива́ючий, прорив-
ни́й; п-щая река́ прорива́юча (проривна́) 
рі́чка (ріка́) 

проса́дка осіда́ння; вулкани́ческая п. 
вулкані́чне осіда́ння; п. грунто́в осіда́ння 
ґрунті́в 

проса́чивание просо́чування; боково́е п. 
бічне́ (бокове́) просо́чування; капилля́рное п. 
капіля́рне просо́чування; п. воды́ про-
со́чування води́ 

проса́чиваться, просочи́ться просо́чу-
ватися, -чується, просочи́тися, -сочи́ться 

проса́чивающийся просо́чувальний;  
п-щаяся вода́ просо́чувальна вода́; п. ис-
то́чник просо́чувальне джерело́ 

просве́рливание просве́рдлювання 
просве́т просві́т; сифона́льный п. сифо-

на́льний просві́т 
просве́тный просві́тний 
просве́чиваемость просві́чуваність, -ності, 

т. -ністю 
просве́чивание просві́чування; акус-

ти́ческое п. акусти́чне просві́чування; 
радиово́лно́вое п. радіохвильове́ про-
сві́чування 

просве́чивающий просві́чувальний; 
п. шов просві́чувальний шов 

просе́ивание просіва́ння, просі́ювання, 
грохо́чення, решетува́ння 

просе́ивать[ся], просева́ть[ся], про-
се́ять[ся] просіва́ти[ся], -ва́ю, -ва́єш,  
-ва́є[ться], просі́ювати[ся], -сію́ю, -сію́єш, 
-сі́ює[ться], просі́яти[ся], -сі́ю, -сі́єш,  
-сі́є[ться] 

про́сек про́сік, -ку 
проси́кула проси́кула, -ли 
просифо́н просифо́н, -на 
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проска́льзывание проко́взування, про-
слиза́ння 

проску́ровский проску́рівський; п. ко́м-
плекс проску́рівський ко́мплекс 

просла́ивание прошаро́вування 
просле́живаемый просте́жуваний; п. сброс 

просте́жуваний скид 
просле́живание просте́жування, про-

слі́джування; п. залега́ния просте́жування 
(прослі́джування) заляга́ння 

просло́ек, просло́й, просло́йка 
про́шарок, -рку, (действие – ещё) проша-
рува́ння; гли́нистый п. (гли́нистая п.) 
гли́нистий (гли́нястий) про́шарок; линзо-
ви́дный п. (линзови́дная п.) лінзопо-
ді́бний про́шарок; мо́щный п. (мо́щная п.) 
поту́жний про́шарок (потужне́ прошару-
ва́ння); непроница́емый п. (непрони-
ца́емая п.) непроникни́й про́шарок (не-
проникне́ прошарува́ння); секу́щий п. 
(секу́щая п.) січни́й про́шарок (січне́ про-
шарува́ння); сла́нцевый п. (сла́нцевая п.) 
сла́нцевий про́шарок (сла́нцеве прошару-
ва́ння); хрящево́й п. (хрящева́я п.) хря-
щови́й про́шарок 

просмолённый просмо́лений 
просо́ма просо́ма, -ми 
проспе́ктор проспе́ктор, -ра 
проспери́т проспери́т, -ту 
просте́йший найпрості́ший; п-шее жи-

во́тное найпрості́ша твари́на; п. органи́зм 
найпрості́ший органі́зм; п. поли́п найпро-
сті́ший полі́п 

простира́ние простяга́ння; глуби́нное п. 
глиби́нне простяга́ння; п. жи́лы простяга́ння 
жи́ли; п. обнаже́ния простяга́ння від-
сло́нення; п. пласта́ простяга́ння пласта́ 
(ша́ру); п. разло́ма простяга́ння розла́му 
(розло́му); п. рассланцева́ния простяга́ння 
розсланцюва́ння; п. сбро́са простяга́ння 
ски́ду; п. скла́дки простяга́ння скла́дки; 
п. скла́дчатости простяга́ння складча́стості; 
региона́льное п. регіона́льне простяга́ння; 
сре́днее п. сере́днє простяга́ння 

простира́ться, простере́ться простя-
га́тися, -га́ється, простягти́ся, -тя́гнеться 

просто́й про́сти́й; п-та́я антиклина́ль 
про́ста́ антикліна́ль; п-та́я аперту́ра 
про́ста́ аперту́ра; п-та́я гипо́теза про́ста́ 
гіпо́теза; п-та́я да́йка про́ста́ да́йка; п-та́я 
жи́ла про́ста́ жи́ла; п-та́я за́лежь про́сти́й 
по́клад; п-та́я по́ра про́ста́ по́ра; п-та́я 

поро́да про́ста́ поро́да; п-та́я синклина́ль 
про́ста́ синкліна́ль; п-та́я скла́дка про́ста́ 
скла́дка; п-та́я структу́ра про́ста́ струк-
ту́ра; п-та́я флексу́ра про́ста́ флексу́ра;  
п-та́я фо́рма про́ста́ фо́рма; п-та́я фо́рма 
криста́лла про́ста́ фо́рма криста́ла; п-та́я 
фо́рмула про́ста́ фо́рмула; п-то́е у́стье 
про́сте́ у́стя; п. авлакоге́н про́сти́й авла-
коге́н; п. глаз про́сте́ о́ко; п. двойни́к 
про́сти́й двійни́к; п. лакколи́т про́сти́й 
лаколі́т; п. сброс про́сти́й скид; п. силл 
про́сти́й сил; п. углеводоро́д про́сти́й вуг-
лево́день; п. шток про́сти́й шток 

просто́ма просто́ма, -ми 
простосто́лбчатый простостовпча́стий, 

простостовпча́тий 
простота́ простота́, -ти́; п. минера́льно-

го соста́ва простота́ мінера́льного скла́ду 
простра́нственно-лине́йный просто-

ро́во-ліні́йний 
простра́нственно-плоскостно́й просто-

ро́во-площи́нний 
простра́нственный просторо́вий; п-ная 

волна́ просторо́ва хви́ля; п-ная гру́ппа 
просторо́ва гру́па; п-ная диагра́мма про-
сторо́ва діагра́ма; п-ная ориентиро́вка 
просторо́ве орієнтува́ння; п-ная решётка 
просторо́ві ґра́ти; п-ная связь просто-
ро́вий зв'язо́к; п-ная фо́рма просторо́ва 
фо́рма; п-ная фо́рмула просторо́ва 
фо́рмула; п-ная цикли́чность просторо́ва 
циклі́чність; п-ное распределе́ние про-
сторо́вий розпо́діл; п-ные взаимоотно-
ше́ния просторо́ві взаємозв'язки́; п. ана́лиз 
просторо́вий ана́ліз; п. пото́к просторо́вий 
поті́к; п. у́гол просторо́вий кут 

простра́нство про́стір, про́сто́ру; био-
стратиграфи́ческое п. біостратигра-
фі́чний про́стір; во́дное п. во́дний про́стір; 
водоразде́льное п. вододі́льний про́стір; 
вы́газованное п. ви́газуваний про́стір; 
вы́работанное п. ви́роблений про́стір; 
геологи́ческое п. геологі́чний про́стір; 
геохими́ческое п. геохімі́чний про́стір; 
затру́бное п. позатру́бний про́стір; интер-
ва́льное п. інтерва́льний про́стір; клю-
чи́чное п. ключи́чний про́стір; кольцево́е п. 
кільце́вий про́стір; компенсацио́нное п. 
компенсаці́йний про́стір; корнеобита́емое п. 
коренезасе́лений про́стір; кристаллогра-
фи́ческое п. кристалографі́чний про́стір; 
межаперту́рное п. міжаперту́рний 
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про́стір; междни́щевое п. міждни́щевий 
про́стір; междусте́нное п. міжстінни́й 
про́стір; межколо́нковое п. міжко-
ло́нковий про́стір; межперегоро́дочное п. 
міжперегоро́дковий про́стір; межрёберное п. 
міжребро́ви́й (міжребе́рний) про́стір; меж-
слоево́е п. міжшарови́й про́стір; около-
аперту́рное п. навколоаперту́рний про́стір; 
околосква́жинное п. навколосвердло-
ви́нний про́стір; по́ровое п. по́ровий 
про́стір; призабо́йное п. приви́бійний 
(призабі́йний) про́стір; приполя́рное п. 
приполя́рний про́стір; стаби́льное п. ста-
бі́льний про́стір 

простре́ливание прострі́лювання; 
п. сква́жины прострі́лювання свердлови́ни 

простре́лка простріл́ка, -ки, д. и п. -лці, 
р. мн. -лок; дета́льная п. дета́льна прост-
рі́лка; обра́тная п. зворо́тна прострі́лка; 
рекогносциро́вочная п. рекогносциру-
ва́льна прострі́лка 

простре́лочно-взрывно́й прострі́люваль-
но-підривни́й; п.-в-ны́е рабо́ты прострі́-
лювально-підривні́ робо́ти 

протегу́лум протегу́лум, -ма 
протеи́д протеї́д, -ду 
протеи́ны мн. протеї́ни, -нів 
проте́ка проте́ка, -ки, д. и п. -те́ці, р. мн. 

-те́к 
протекти́т протекти́т, -ту 
протектони́ческий протектоні́чний 
протеоли́т протеолі́т, -ту 
протерандри́ческий протерандри́чний 
протероба́з протероба́з, -зу 
протеробазофи́р протеробазофі́р, -ру 
протеробласти́ческий протеробласти́чний 
протерогене́з протерогене́з, -зу 
протероге́нный протероге́нний 
протероги́ния протерогі́нія, -нії 
протерозо́иды мн. протерозо́їди, -дів 
протерозо́й протерозо́й, -зо́ю 
протерозо́йский протерозо́йський; п-кая 

гру́ппа протерозо́йська гру́па; п-кая 
скла́дчатость протерозо́йська склад-
ча́стість; п-кая э́ра протерозо́йська е́ра; 
п. акро́н протерозо́йський акро́н 

протерозухи́н протерозухі́н, -ну 
протерозу́ховые сущ., мн. протеро-

зу́хові, -вих 
протеротектони́ческий протеротекто-

ні́чний 
протероти́п протероти́п, -пу 

противовы́бросовый противикидни́й;  
п-вое обору́дование противикидне́ устат-
кува́ння (обладна́ння) 

противога́з протига́з, -за 
противодавле́ние протити́ск, -ку, про-

тити́снення 
противоио́н протиіо́н, -на 
противоотпеча́ток противідби́ток, -тка 
противопожа́рный протипоже́жний;  

п-ная защи́та карье́ра протипоже́жний 
за́хист кар'є́ру; п-ная защи́та шахт про-
типоже́жний за́хист шахт; п-ная зо́на про-
типоже́жна зо́на; п-ная контро́льная 
слу́жба протипоже́жна контро́льна слу́жба 

противополо́жность протиле́жність,  
-ності, т. -ністю 

противополо́жный протиле́жний; диа-
метра́льно п-ная то́чка діаметра́льно 
протиле́жна то́чка; диаметра́льно п. діамет-
ра́льно протиле́жний; п-ная перегоро́дка 
протиле́жна перегоро́дка; п-ная се́пта про-
тиле́жна се́пта; п-ная фоссу́ла протиле́жна 
фосу́ла; п. у́гол протиле́жний кут 

противотече́ние протитечія́, -чії́ 
противоэрозио́нный протиерозі́йний;  

п-ное мероприя́тие протиерозій́ний за́хід; 
п. вал протиерозі́йний вал 

про́тий про́тій, -тію 
проткну́тый проткну́тий, простро́млений; 

п. ку́пол проткну́та (простро́млена) ба́ня 
(проткну́тий [простро́млений] ку́пол) 

протоавлакоге́н протоавлакоге́н, -на 
протоакти́ний протоакти́ній, -нію 
протобасти́т протобасти́т, -ту 
протобасти́товый протобасти́товий 
протоби́тум протобі́тум, -му; усто́йчи-

вый п. стійки́й протобіт́ум 
протобласте́з протобласте́з, -зу 
протоге́нный протоге́нний; п-ная по-

ро́да протоге́нна поро́да 
протогеосинклина́ль протогеосинклі-

на́ль, -лі, т. -ллю 
протогеосинклина́льный протогеосин-

кліна́льний; п. эта́п протогеосинклі-
на́льний ета́п 

протоги́н протогі́н, -го́ну 
протоги́ния протогі́нія, -нії 
протогипергене́з протогіпергене́з, -зу 
протогиперсте́н протогіперсте́н, -ну 
протогне́йс протогне́йс, -су 
протодоломи́т протодоломі́т, -ту 
протозо́йный протозо́йний 
протозооло́гия протозооло́гія, -гії 
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протоистори́ческий протоістори́чний 
прото́к проті́к, -то́ку; п. реки́ проті́к 

рі́чки (ріки́) 
протокатагене́з протокатагене́з, -зу 
протокатаклази́т протокатаклази́т, -ту 
протокероге́н протокероге́н, -ну 
протокла́з протокла́з, -зу 
протокласти́ческий протокласти́чний; 

п-кая сланцева́тость протокласти́чна 
сланцюва́тість; п-кая структу́ра прото-
класти́чна структу́ра 

протоко́н протоко́н, -ну 
протокони́д протоконі́д, -ду 
протокора́ протокора́, -ри́; земна́я п.  

земна́ протокора́ 
протокоралли́т протокоралі́т, -ту 
протокристаллиза́ция протокристалі-

за́ція, -ції 
протокристалли́ческий протокриста-

лі́чний 
протокси́д протокси́д, -ду 
протоксиле́ма протоксиле́ма, -ми 
протоли́т протолі́т, -ту 
протолитиони́т протолітіоні́т, -ту 
протоло́ф протоло́ф, -фа 
протомагмати́ческий протомагмати́чний; 

п-кое месторожде́ние протомагмати́чне 
родо́вище 

протометаморфи́зм протометаморфі́зм, -му 
протометамо́рфный протометамо́рфний 
протомилони́т протомілоні́т, -ту 
протоморфи́зм протоморфіз́м, -му 
протомо́рфный протомо́рфний; п-ная 

фо́рма протомо́рфна фо́рма 
прото́н прото́н, -на 
протоне́ма протоне́ма, -ми 
протоне́фть протона́фта, -ти 
прото́нный прото́нний; п. магнито́метр 

прото́нний магніто́метр; п. ова́л про-
то́нний ова́л 

протопегмати́т протопегмати́т, -ту 
прото́пиевский прото́піївський; п-кая 

сви́та прото́піївська сві́та 
протопили́т протопілі́т, -ту 
протопла́зма протопла́зма, -ми; внекап-

сюля́рная п. позакапсуля́рна протопла́зма; 
внутрикапсюля́рная п. внутрішньокапсу-
ля́рна протопла́зма; интракапсюля́рная п. 
інтракапсуля́рна протопла́зма; п. одно-
кле́точного живо́тного протопла́зма одно-
кліти́нної твари́ни; экстракапсюля́рная п. 
екстракапсуля́рна протопла́зма 

протоплазмати́ческий протоплазма-
ти́чний; п. тяж протоплазмати́чний тяж 

протопла́зменный протопла́змений 
протопла́змовый протопла́змовий 
протоплатфо́рма протоплатфо́рма, -ми 
протоплатфо́рменный протоплатфо́рм-

ний; п. эта́п протоплатфо́рмний ета́п 
протопневмато́лиз протопневмато́ліз, -зу 
протоподи́т протоподи́т, -ту 
протополи́т протополі́т, -ту 
протора́кс протора́кс, -су 
протосомати́ческий протосомати́чний;  

п-кая структу́ра протосомати́чна структу́ра 
протосте́ла протосте́ла, -ли 
протостратигра́фия протостратигра́фія, 

-фії 
прототе́ка прототе́ка, -ки, д. и п. -те́ці, 

р. мн. -те́к 
прототекти́т прототекти́т, -ту 
прототекто́ника прототекто́ніка, -ки, 

д. и п. -ніці 
прототе́рии мн. прототе́рії, -ріїв 
прототе́тис прототе́тис, -су 
прототи́п прототи́п, -пу 
протохлори́т протохлори́т, -ту 
протохоани́т протохоані́т, -ту 
протоцерка́льный протоцерка́льний; 

п. хвост протоцерка́льний хвіст 
протоцефало́н протоцефало́н, -на 
прото́чность прото́чність, -ності, т.  

-ністю 
прото́чный прото́чний, теку́чий, (о воде) 

біжни́й; п-ная вода́ прото́чна (теку́ча, 
біжна́) вода́; п-ное о́зеро прото́чне (те-
ку́че, біжне́) о́зеро 

протоэнстати́т протоенстати́т, -ту 
протоэ́циум протое́ціум, -му 
протра́вленный протра́влений 
протра́вливать[ся] протра́влювати[ся],  

-люю, -люєш, -лює[ться] 
протра́ктор протра́ктор, -ра 
протра́н протра́н, -ну 
протру́зия протру́зія, -зії 
протубера́нец протубера́нець, -нця 
протыка́ть[ся] протика́ти[ся], -ка́ю, -ка́єш, 

-ка́є[ться], проко́лювати[ся], -люю, -люєш, 
-лює[ться] 

протыка́ющий простро́млювальний, 
проко́лювальний; п-щая скла́дка про-
стро́млювальна (проко́лювальна) скла́дка;  
п-щая структу́ра простро́млювальна 
(проко́лювальна) структу́ра; п. ку́пол про-
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стро́млювальна ба́ня (простро́млювальний 
ку́пол); п. шток простро́млювальний шток 

протяжённость протя́жність, -ності, т.  
-ністю; про́тяг, -гу; п. пласто́в протя́жність 
пласті́в (шарі́в); п. слоёв протя́жність шарі́в  

профети́ческий профети́чний; п-кая 
фа́за профети́чна фа́за; п-кие при́знаки 
профети́чні озна́ки 

профила́ктика профіла́ктика; пожа́рная 
га́зовая п. поже́жна га́зова профіла́ктика 

профилеме́р профілемі́р, -ра 
профилеме́трия профілеме́трія, -рії 
профили́рование профілюва́ння; вер-

тика́льное п. вертика́льне профілюва́ння; 
дипо́льное индукцио́нное п. дипо́льне 
індукці́йне профілюва́ння; комби-
ни́рованное магнитотеллури́ческое п. 
комбіно́ване магнітотелури́чне профілю-
ва́ння; магнитовариацио́нное п. магніто-
варіаці́йне профілюва́ння; п. око́нтурива-
ния профілюва́ння око́нтурення; радио-
во́лно́вое п. радіохвильове́ профілюва́ння 

профили́рованный профільо́ваний;  
п-ное сече́ние профільо́ваний перері́з 

профилиро́вка профілюва́ння; п. ка́мня 
профілюва́ння ка́меню 

профилиро́вочный профілюва́льний; 
п. стано́к профілюва́льний верста́т 

профилиро́вщик профілюва́льник, -ка; 
шне́ковый п. шне́ковий профілюва́льник 

про́филь про́філь, -лю, т. -лем; абра-
зио́нный п. равнове́сия абразі́йний 
про́філь рівнова́ги; аэромагни́тный п. 
аэромагні́тний про́філь; берегово́й п. бе-
регови́й про́філь; вертика́льный п. вер-
тика́льний про́філь; геоизотерми́ческий 
(изогеотерми́ческий) п. геоізотермі́чний 
(ізогеотермі́чний) про́філь; геологи́чес-
кий п. геологіч́ний про́філь; геоморфоло-
ги́ческий п. геоморфологіч́ний про́філь; 
геохими́ческий п. геохімі́чний про́філь; 
гидравли́ческий п. гідравлі́чний про́філь; 
гидрогеологи́ческий п. гідрогеологі́чний 
про́філь; гравиметри́ческий п. гравімет-
ри́чний про́філь; есте́ственный п. при-
ро́дний про́філь; интерпретацио́нный п. 
інтерпретаці́йний про́філь; латери́тный п. 
латери́тний про́філь; магистра́льный п. 
магістра́льний про́філь; магни́тный п. 
магні́тний про́філь; палеогеологи́ческий п. 
палеогеологі́чний про́філь; поло́гий п. 
поло́гий про́філь; попере́чный п. попе-

ре́чний про́філь; продо́льный п. поз-
до́вжній (подо́вжній) про́філь; п. во́дного 
зе́ркала про́філь во́дного дзе́ркала; 
п. коры́ выве́тривания про́філь кори́ 
зві́трювання (виві́трювання); п. ме́стности 
про́філь місце́вості; п. равнове́сия пото́ка 
про́філь рівнова́ги пото́ку; п. реки́ 
про́філь рі́чки (ріки́); пыльцево́й п. пил-
ко́вий про́філь; разве́дочный п. роз-
ві́дувальний про́філь; расчётный п. роз-
рахунко́вий про́філь; ро́вный п. рі́вний 
про́філь; сводно́й п. звідни́й профіль; сей-
сми́ческий п. сейсмі́чний про́філь; сло́ж-
ный п. складни́й про́філь; стратигра-
фи́ческий п. стратиграфі́чний про́філь; 
ступе́нчатый п. ступі́нчастий про́філь; 
схемати́ческий п. схемати́чний про́філь 

про́фильный про́фільний; п-ная съёмка 
про́фільне зніма́ння (про́фільна зйо́мка); 
п. разре́з про́фільний ро́зріз 

профильтро́ванный профільтро́ваний 
прохлори́т прохлори́т, -ту 
прохо́д прохі́д, -хо́ду; го́рный п. гір-

ськи́й прохі́д 
проходи́ть, пройти́ прохо́дити, -джу,  

-диш, -дить, пройти́, -йду́, про́йдеш, про́йде 
прохо́дка прохо́дка, -ки, д. и п. -дці, 

р. мн. -док; бурова́я п. бурова́ прохо́дка; 
п. буре́нием прохо́дка бурі́нням; п. ко-
ло́дца прохо́дка коло́дязя; п. сква́жины 
прохо́дка свердлови́ни; п. ша́хты про-
хо́дка ша́хти 

прохо́дческий прохідни́цький; п. агре-
га́т прохідни́цький агрега́т; п. гра́фик 
прохідни́цький гра́фік; п. комба́йн прохід-
ни́цький комба́йн; п. ко́мплекс прохід-
ни́цький ко́мплекс; п. копёр прохід-
ни́цький копе́р; п. поло́к прохідни́цький 
помі́ст; п. щит прохідни́цький щит 

проходя́щий прохідни́й; п. минера́л про-
хідни́й мінера́л; п. свет прохідне́ сві́тло 

прохоре́з прохоріз́, -за 
про́хоровский про́хорівський; п-кая 

зо́на про́хорівська зо́на 
проце́женный проці́джений; п-ная 

жи́дкость проці́джена рідина́ 
проце́живание проці́джування 
проце́живать[ся] проці́джувати[ся], -джую, 

-джуєш, -джує[ться] 
проце́нт відсо́ток, -тка, проце́нт, -та;  

п. извлече́ния відсо́ток (проце́нт) видобу-
ва́ння (добува́ння) 
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проце́нтный відсо́тко́вий, проце́нтний; 
п-ная концентра́ция відсо́тко́ва (про-
це́нтна) концентра́ція; п-ное содержа́ние 
відсо́тко́вий вміст 

проце́сс проце́с, -су; абиоге́нные п-сы 
абіоге́нні проце́си; адиабати́ческий п. 
адіабати́чний проце́с; анаэро́бный п. ана-
еро́бний проце́с; автиге́нный (аути-
ге́нный) п. автиге́нний (аутиге́нний) про-
це́с; аэро́бный п. аеро́бний проце́с; аэро-
ге́нный п. аероге́нний проце́с; биоге́нный п. 
біоге́нний проце́с; биогеоценати́ческий п. 
біогеоценати́чний проце́с; биохими́ческий п. 
біохімі́чний проце́с; биоэрозио́нный п. 
біоерозі́йний проце́с; вне́шний п. 
зо́внішній проце́с; вну́тренний п. 
вну́трішній проце́с; втори́чный п. вто-
ри́нний проце́с; геологи́ческий п. геоло-
гі́чний проце́с; геосинклина́льный п. гео-
синкліна́льний проце́с; геохими́ческий п. 
геохімі́чний проце́с; гидротерма́льный п. 
гідротерма́льний проце́с; гиперге́нный п. 
гіперге́нний проце́с; глуби́нный п. гли-
би́нний проце́с; гляциоэкструзи́вный п. 
гляціоекструзи́вний проце́с; горообразу-
ющий п. горотві́рний проце́с; гравита-
цио́нный п. гравітаці́йний проце́с; дену-
дацио́нный п. денудаці́йний проце́с;  
динамоге́нный п. динамоге́нний проце́с; 
изотерми́ческий п. ізотермі́чний проце́с; 
инжене́рно-геологи́ческие п-сы інже-
не́рно-геологіч́ні проце́си; исто́рико-
геологи́ческие п-сы істо́рико-геологіч́ні 
проце́си; консекве́нтные п-сы консек-
ве́нтні проце́си; космоге́нный п. космо-
ге́нний проце́с; кругово́й п. кругови́й 
проце́с; латера́ль-секрецио́нный п. лате-
ра́ль-секреці́йний проце́с; магмати́ческий п. 
магмати́чний проце́с; магматоге́нный п. 
магматоге́нний проце́с; метаморфи́чес-
кий п. метаморфі́чний проце́с; метасома-
ти́ческий п. метасомати́чний проце́с; 
морфофизиологи́ческий п. морфофізіо-
логі́чний проце́с; назе́мные п-сы назе́мні 
проце́си; необрати́мый п. необоротни́й 
(невідно́вний) проце́с; обва́льные п-сы 
обва́льні проце́си; окисли́тельный п. 
оксидаці́йний (окисни́й, оки́снювальний) 
проце́с; органоге́нные п-сы органоге́нні 
проце́си; паралле́льный п. парале́льний 
проце́с; пегматоге́нный п. пегматоге́нний 
проце́с; перви́чный п. перви́нний проце́с; 

перехо́дный п. перехідни́й проце́с; пери-
гляциа́льный п. перигляціа́льний проце́с; 
пневмати́ческий п. пневмати́чний про-
це́с; пневматоге́нный п. пневматоге́нний 
проце́с; пневматолити́ческий (пневма-
толи́товый) п. пневматоліти́чний (пнев-
матолі́товий) проце́с; пневматомо́рфный п. 
пневматомо́рфний проце́с; побо́чный п. 
побі́чний проце́с; пове́рхностный п. поверх-
не́вий проце́с; по́здний п. минералообра-
зова́ния пі́зній проце́с мінералоутво́рення; 
породообразу́ющий п. породотві́рнний 
проце́с; постмагмати́ческий п. постмагма-
ти́чний проце́с; почвообразу́ющий п. 
ґрунтотві́рний проце́с; п. Бе́ттса проце́с 
Бе́ттса; п. выве́тривания проце́с 
зві́трювання (виві́трювання); п. минера-
лообразова́ния проце́с мінерало-
утво́рення; п. причине́ния проце́с спри-
чи́нення; п. рудообразова́ния проце́с ру-
доутво́рення; п. формирова́ния проце́с 
формува́ння; пьезоге́нный п. п'єзоге́нний 
проце́с; радиохими́ческий п. радіохі-
мі́чний проце́с; ру́дный п. ру́дний проце́с; 
Солове́евский п. Солове́ївський проце́с; 
стациона́рный п. стаціона́рний проце́с; 
структу́рно-энтропи́ческий п. структу́рно-
ентропі́чний проце́с; субаква́льный п.  
субаква́льний проце́с; субаэра́льный п. 
субаера́льний проце́с; тектони́ческий п. 
тектоні́чний проце́с; термоге́нный п. тер-
моге́нний проце́с; термодинами́ческий п. 
термодинамі́чний проце́с; фи́зико-
хими́ческий п. фі́зико-хімі́чний проце́с; 
физи́ческий п. фізи́чний проце́с; хи-
ми́ческий п. хімі́чний проце́с; циани́д-
ный п. ціані́дний проце́с; экзоге́нный п. 
екзоге́нний проце́с; экзогидратоге́нный п. 
екзогідратоге́нний проце́с; электротер-
ми́ческий п. електротермі́чний проце́с; 
эндетоге́нный п. ендетоге́нний проце́с; 
эндоге́нный п. ендоге́нний проце́с; 
эо́ловый п. ео́ловий проце́с; эпейрогене-
ти́ческий п. епейрогенети́чний проце́с 

процесси́дный процеси́дний; п. магни-
то́метр процеси́дний магніто́метр 

проце́ссор проце́сор, -ра; ма́тричный п. 
ма́тричний проце́сор 

процессуа́льность процесуа́льність, -ності, 
т. -ністю; геологи́ческая п. геологі́чна 
процесуа́льність 
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процессуа́льный процесуа́льний; п. подхо́д 
процесуа́льний підхі́д 

проциани́д проціані́д, -ду 
про́чность мі́цність, -ності, т. -ністю; 

динами́ческая п. динамі́чна мі́цність 
(три́вкість); дли́тельная п. трива́ла 
мі́цність; механи́ческая п. механі́чна 
мі́цність; нулева́я п. нульова́ мі́цність; 
основна́я п. основна́ мі́цність; п. го́рных 
поро́д мі́цність гірськи́х порі́д; п. гру́нта 
мі́цність ґру́нту; п. на изги́б мі́цність на 
згин; п. на разры́в мі́цність на розри́в; 
п. на растяже́ние мі́цність на розтяга́ння; 
п. на сдвиг мі́цність на зсув; п. на сжа́тие 
мі́цність на стиска́ння (стиск); п. на 
ска́лывание мі́цність на ско́лювання; 
п. на скру́чивание мі́цність на скру́чу-
вання; п. на срез мі́цність на зріз; п. на 
уда́р мі́цність на уда́р; п. под нагру́зкой 
мі́цність під наванта́женням; п. сло́я 
мі́цність ша́ру; усло́вно-мгнове́нная п. 
умо́вно-миттє́ва мі́цність 

про́чный міцни́й, (устойчивый, надёжный) 
тривки́й; п. крато́н міцни́й крато́н 

проявле́ние ви́яв, -ву, про́яв, -ву; п. ву-
лкани́зма про́яв вулкані́зму; п. га́за ви́яв 
га́зу; п. напряжений про́яв напру́г (на-
пру́женості); п. не́фти ви́яв на́фти 

пру́вер пру́вер, -ра 
пруд став, -ву, (поменьше) ставо́к, -вка́; 

соляно́й п. соляни́й ставо́к 
прудово́й ста́вовий, ставко́вий; п. план-

кто́н ставови́й (ставко́ви́й) планкто́н 
пружи́нка пружи́нка, -ки, д. и п. -нці, 

р. мн. -нок; п. спо́ры пружи́нка спо́ри 
пружи́нный пружи́нний; п-ные весы́ 

пружи́нна вага́; п. гравиме́тр пружи́нний 
гравіме́тр; п. сейсмо́граф пружи́нний сей-
смо́граф 

пру́сский пру́сський; п-кая синь 
пру́сська синь 

прусти́т прусти́т, -ту 
прут прут, -та́; аперту́рный п. апер-

ту́рний прут; п. мша́нки прут мохова́тки; 
среди́нный п. сере́динний прут 

пру́товский пру́тівський; п. ко́мплекс 
пру́тівський ко́мплекс 

прутообра́зный лозиноподі́бний, пруто-
поді́бний; п-ная ось лозиноподі́бна (пру-
топоді́бна) вісь 

пру́тский пру́тський; п-кие слои́ 
пру́тські шари́  

пршибрами́т пршибрамі́т, -ту 
прядь па́смо, -ма; флоэ́мная п. флое́мне 

па́смо 
прямо́й прями́й; п-ма́я антиклина́ль 

пряма́ антикліна́ль; п-ма́я волна́ пряма́ 
хви́ля; п-ма́я го́нка не́фти пряма́ го́нка 
на́фти; п-ма́я конве́кция пряма́ кон-
ве́кція; п-ма́я коса́ пряма́ коса́; п-ма́я 
ли́ния пряма́ лі́нія; п-ма́я лопа́та пряма́ 
лопа́та; п-ма́я ра́ковина пряма́ черепа́шка 
(му́шля, ско́йка); п-ма́я скла́дка пряма́ 
скла́дка; п-ма́я слои́стость (слоева́тость) 
пряма́ шарува́тість; п-ма́я флексу́ра пря-
ма́ флексу́ра; п-ма́я флота́ция пряма́ фло-
та́ція; п-ма́я циркуля́ция пряма́ цирку-
ля́ція; п-мо́е обогаще́ние пряме́ зба-
га́чення; п-мо́е освеще́ние пряме́ 
осві́тлення; п-мо́е погаса́ние пряме́ пога-
са́ння (згаса́ння); п. годо́граф прями́й 
годо́граф; п. замо́к прями́й замо́к; п. код 
прями́й код; п. отражённый свет пряме́ 
відби́те сві́тло; п. сброс прями́й скид; 
п. у́гол прями́й кут 

прямокры́лые суш., мн. прямокри́лі, -лих 
прямолине́йный прямоліні́йний; п-ная 

отде́льность прямоліні́йна окре́мість;  
п-ная ра́ковина прямоліні́йна черепа́шка 
(му́шля, ско́йка); п-ная тре́щина прямолі-
ні́йна трі́щина; п-ная трещинова́тость 
прямоліні́йна тріщинува́тість; п. склон 
прямоліні́йний схил 

прямоперегоро́дочный прямоперего-
ро́дковий; п-ная се́тка прямоперего-
ро́дкова сі́тка 

прямото́чный прямото́чний; п-ная 
уда́рная тру́бка-долото́ прямото́чна 
уда́рна тру́бка-долото́ 

прямоуго́льный прямоку́тний; п-ная 
волна́ прямоку́тна хви́ля; п-ная де́льта 
прямоку́тна де́льта; п-ная диагра́мма 
прямоку́тна діагра́ма; п-ная координа́та 
прямоку́тна координа́та; п-ная речна́я 
сеть прямоку́тна річкова́ мере́жа; п. усту́п 
сбро́са прямоку́тний усту́п ски́ду 

псамми́т псамі́т, -ту; арко́зовый п. 
арко́зовий псамі́т; зеленока́менный п. зеле-
нокам'яни́й (зеленокамі́нний) псамі́т; поле-
вошпа́тный (полевошпа́товый) п. польо-
вошпа́тний (польовошпа́товий) псамі́т 

псамми́товый псамі́товий; п-вая струк-
ту́ра псамі́това структу́ра; п-вая тексту́ра 
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псамі́това тексту́ра; п. гнейс псамі́товий 
гнейс 

псаммитоли́т псамітолі́т, -ту; арко́зовый п. 
арко́зовий псамітолі́т 

псаммоалевропели́товый псамоалевро-
пелі́товий; п-вая структу́ра псамоалевро-
пелі́това структу́ра 

псаммобио́нт псамобіо́нт, -та 
псаммоге́нный псамоге́нний 
псаммо́н псамо́н, -ну 
псаммофи́л псамофі́л, -ла 
псаммофи́т псамофі́т, -ту 
псатири́т псатири́т, -ту 
псевдоабисса́льный псевдоабіса́льний;  

п-ные отложе́ния псевдоабіса́льні ві́дклади 
псевдоабсо́рбция псевдоабсо́рбція, -ції 
псевдоакусти́ческий псевдоакусти́чний; 

п. карота́ж псевдоакусти́чний карота́ж 
псевдоальвео́ла псевдоальвео́ла, -ли 
псевдоамбуля́кры мн. псевдоамбу-

ля́кри, -рів 
псевдоантраци́т псевдоантраци́т, -ту 
псевдоаре́я псевдоаре́я, -ре́ї 
псевдоармолколи́т псевдоармолколі́т, -ту 
псевдоа́спид псевдоа́спід, -ду 
псевдобаза́льт псевдобаза́льт, -ту 
псевдобитумино́зный псевдобітуміно́зний 
псевдобоково́й псевдобічни́й, псевдобо-

кови́й; п. карота́ж псевдобічни́й (псевдо-
бокови́й) карота́ж 

псевдоболеи́т псевдоболеї́т, -ту 
псевдобо́рниевые сущ., мн. псевдо-

бо́рнієві, -вих 
псевдобо́рния псевдобо́рнія, -нії 
псевдобре́кчия псевдобре́кчія, -чії 
псевдобре́кчиевый псевдобре́кчієвий;  

п-вая структу́ра псевдобре́кчієва структу́ра 
псевдобруки́т псевдобрукі́т, -ту 
псевдобуго́рчатый псевдогорбкува́тий; 

п-тая ра́ковина псевдогорбкува́та чере-
па́шка (му́шля, ско́йка) 

псевдовавелли́т псевдовавелі́т, -ту 
псевдовинтли́т псевдовінтлі́т, -ту 
псевдовитрини́т псевдовітрині́т, -ту 
псевдовитрофи́ровый псевдовітрофі́ровий 
псевдовкра́пленник псевдоукра́пленик, -ка 
псевдово́дорослевый псевдово́доросте-

вий; п. желва́к псевдово́доростеве жо́вно 
псевдоволокни́стый псевдоволокни́стий, 

псевдоволокнува́тий; п. торф псевдоволок-
ни́стий (псевдоволокнува́тий) торф 

псевдовулкани́ческий псевдовулка-
ні́чний; п-кое изверже́ние псевдовулка-
ні́чне ви́верження 

псевдовя́зкий псевдов'язки́й; п-кое те-
че́ние псевдов'язка́ течія́ 

псевдогексагона́льный псевдогексаго-
на́льний 

псевдогетероморфи́зм псевдогетеро-
морфі́зм, -му 

псевдогиперсте́н псевдогіперсте́н, -ну 
псевдоглаукофа́н псевдоглаукофа́н, -ну 
псевдографи́ческий псевдографі́чний 
псевдода́йка псевдода́йка, -ки, д. и п.  

-йці, р. мн. -йок 
псевдодвойни́к псевдодвійни́к, -ка́ 
псевдодвухо́сный псевдодвовіс́ний,  

псевдодвохосьови́й 
псевдодвухря́дный псевдодворя́дний 
псевдодельти́дий псевдодельти́дій, -дію 
псевдодельти́диум псевдодельти́діум, -му 
псевдодиаба́з псевдодіаба́з, -зу 
псевдодиссепиме́нт псевдодисепіме́нт, -ту 
псевдодорса́льный псевдодорса́льний 
псевдожи́дкость псевдорідина́, -ни́ 
псевдоидиомо́рфный псевдоідіомо́рфний; 

п. криста́лл псевдоідіомо́рфний криста́л 
псевдоизве́рженный псевдови́вержений 
псевдоизометри́ческий псевдоізомет-

ри́чний; п-кая фо́рма псевдоізометри́чна 
фо́рма 

псевдоинволю́тный псевдоінволю́тний; 
п-ная ра́ковина псевдоінволю́тна чере-
па́шка (му́шля, ско́йка) 

псевдоископа́емые сущ., мн. псевдови-
копні́, -ни́х 

псевдокампили́т псевдокампілі́т, -ту 
псевдокатакласти́ческий псевдокатак-

ласти́чний 
псевдоквадра́тный псевдоквадра́тний 
псевдокенне́левый псевдокене́левий; 

п. у́голь псевдокене́леве ву́гі́лля 
псевдокласти́ческий псевдокласти́чний 
псевдоклива́ж псевдокліва́ж, -жу́, т. -же́м 
псевдоколуме́лла псевдоколуме́ла, -ли 
псевдоконгломера́т псевдоконгломера́т, 

-ту 
псевдоконгломера́товый псевдокон-

гломера́товий; п-вая структу́ра псевдо-
конгломера́това структу́ра 

псевдоконкре́ция псевдоконкре́ція, -ції 
псевдокотуни́т псевдокотуні́т, -ту 
псевдокра́тер псевдокра́тер, -ра 
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псевдократо́н псевдократо́н, -ну 
псевдокриста́лл псевдокриста́л, -ла 
псевдокристалли́ческий псевдокриста-

лі́чний; п-кая структу́ра псевдокристалі́чна 
структу́ра 

псевдокрура́лиум псевдокрура́ліум, -му 
псевдокуби́ческий псевдокубі́чний 
псевдолауэи́т псевдолауеї́т, -ту 
псевдолейци́товый псевдолейци́товий; 

п-вая поро́да псевдолейци́това поро́да; 
п. ийоли́т псевдолейци́товий ійолі́т; 
п. порфи́р псевдолейци́товий порфі́р 

псевдоли́т псевдолі́т, -ту 
псевдомалахи́т псевдомалахі́т, -ту 
псевдометалли́ческий псевдометалі́ч-

ний, (сделанный из металла, относящийся 
к обработке металла) псевдометале́вий; 
п. блеск псевдометалі́чний блиск 

псевдомигмати́т псевдомігмати́т, -ту 
псевдомикри́т псевдомікри́т, -ту 
псевдомоноклина́льный псевдомоно-

кліна́льний 
псевдоморфиза́ция псевдоморфіза́ція, -ції 
псевдоморфи́зм псевдоморфі́зм, -му 
псевдомо́рфный псевдомо́рфний; п-ная 

структу́ра псевдомо́рфна структу́ра 
псевдоморфо́з псевдоморфо́з, -зу; 

п. арагони́та псевдоморфо́з арагоні́ту  
псевдоморфо́за псевдоморфо́за, -зи; 

п. замеще́ния псевдоморфо́за замі́щення; 
п. заполне́ния псевдоморфо́за запо́внення 
(ви́повнення); п. превраще́ния псевдо-
морфо́за перетво́рення; части́чная п.  
частко́ва псевдоморфо́за 

псевдоокамене́лость псевдоскам'яні́лість, 
-лості, т. -лістю, псевдозакам'яні́лість,  
-лості, т. -лістю 

псевдооли́т псевдоолі́т, -ту 
псевдооли́товый псевдоолі́товий; п-вая 

структу́ра псевдоолі́това структу́ра 
псевдопа́ли мн. псевдопа́лі, -лей 
псевдоперти́т псевдоперти́т, -ту 
псевдопизоли́т псевдопізолі́т, -ту 
псевдопиромери́д псевдопіромери́д, -ду 
псевдопирохрои́т псевдопірохроїт́, -ту 
псевдопланкто́н псевдопланкто́н, -ну 
псевдопланкто́нный псевдопланкто́нний 
псевдоплатфо́рменный псевдоплатфо́рм-

ний; п. пери́од псевдоплатфо́рмний пері́од 
псевдоплоскоспира́льный псевдоплоско-

спіра́льний; п-ная ра́ковина псевдоплоско-
спіра́льна черепа́шка (му́шля, ско́йка) 

псевдоплыву́н псевдопливу́н, -на́ 
псевдопо́диевый псевдопо́дієвий 
псевдопо́дия псевдопо́дія, -дії 
псевдопо́ра псевдопо́ра, -ри 
псевдопорфи́р псевдопорфі́р, -ру 
псевдопорфиробласти́ческий псевдо-

порфіробласти́чний; п-кая структу́ра 
псевдопорфіробласти́чна структу́ра 

псевдопорфи́ровый псевдопорфі́ровий;  
п-вая структу́ра псевдопорфі́рова структу́ра; 
п. криста́лл псевдопорфі́ровий криста́л 

псевдоребро́ псевдоребро́, -ра́ 
псевдорезупина́тный псевдорезупі-

на́тний; п-ная ра́ковина псевдорезупі-
на́тна черепа́шка (му́шля, ско́йка) 

псевдорешётчатый псевдоґратча́стий; 
п-тая сте́нка псевдоґратча́ста сті́нка 

псевдокси́рикс псевдокси́рикс, -су 
псевдосла́нец псевдосла́нець, -нцю 
псевдосланцева́тость псевдосланцю-

ва́тість, -тості 
псевдосла́нцевый псевдосла́нцевий; 

п. конгломера́т псевдосла́нцевий конгло-
мера́т 

псевдослои́стость псевдошарува́тість,  
-тості, т. -тістю 

псевдослои́стый псевдошарува́тий; п-тая 
поро́да псевдошарува́та поро́да 

псевдослюдяно́й псевдослюдяни́й; 
п. сла́нец псевдослюдяни́й сла́нець 

псевдосогла́сный псевдозгі́дний; п-ное 
залега́ние псевдозгі́дне заляга́ння 

псевдоспари́т псевдоспари́т, -ту 
псевдоспонди́лиум псевдоспонди́ліум, -му 
псевдости́гма псевдости́гма, -ми 
псевдосто́лбик псевдосто́впчик, -ка 
псевдостратифика́ция псевдостратифі-

ка́ція, -ції 
псевдостратифици́рованный псевдо-

стратифіко́ваний 
псевдосфероли́т псевдосферолі́т, -ту 
псевдотахили́т псевдотахілі́т, -ту 
псевдотекти́т псевдотекти́т, -ту 
псевдотерра́са псевдотера́са, -си 
псевдотопа́з псевдотопа́з, -за 
псевдотрансгре́ссия псевдотрансгре́сія, -сії 
псевдота́лик псевдота́лик, -ка 
псевдотридими́т псевдотридимі́т, -ту 
псевдотрипли́т псевдотриплі́т, -ту 
псевдотру́бчатый псевдотрубча́стий;  

п-тая ка́мера псевдотрубча́ста ка́мера 
псевдоуглеро́дистый псевдовуглеце́вий 
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псевдофенокриста́лл псевдофенокрис-
та́л, -ла 

псевдофилло́дий псевдофіло́дій, -дію 
псевдофи́т псевдофі́т, -ту 
псевдофлюида́льный псевдофлюїда́ль-

ний; п-ное сложе́ние псевдофлюїда́льна 
будо́ва 

псевдофосси́лии мн. псевдофоси́лії, -лій 
псевдофузули́на псевдофузулі́на, -ни 
псевдофузули́новый псевдофузулі́новий; 

п. горизо́нт псевдофузулі́новий горизо́нт 
псевдохалцедо́н псевдохалцедо́н, -ну 
псевдохили́диум псевдохілі́діум, -му 
псевдохити́н псевдохіти́н, -ну 
псевдохити́новый псевдохіти́новий 
псевдохома́ты мн. псевдохома́ти, -тів 
псевдохризоли́т псевдохризолі́т, -ту 
псевдохромати́зм псевдохромати́зм, -му 
псевдоцено́з псевдоцено́з, -зу 
псевдоцерати́ты мн. псевдоцерати́ти, -тів 
псевдоэвтекти́ческий псевдоевтекти́ч-

ний; п-кая структу́ра псевдоевтекти́чна 
структу́ра 

псевдоэклоги́т псевдоеклогі́т, -ту 
псевдоэндоко́н псевдоендоко́н, -ну 
псевдоэпиподи́т псевдоепіподи́т, -ту 
псевдоэрупти́вный псевдоерупти́вний 
псе́льский псе́льський; п-кая сви́та 

псе́льська сві́та 
псефи́т псефі́т, -ту 
псефи́товый псефі́товий; п-вая струк-

ту́ра псефі́това структу́ра; п-вая тексту́ра 
псефі́това тексту́ра; п-вое строе́ние псе-
фі́това будо́ва 

псефитоли́т псефітолі́т, -ту 
псиломела́н псиломела́н, -ну; крис-

таллизи́рованный п. кристалізо́ваний 
псиломела́н 

псило́товые сущ., мн. псило́тові, -вих 
псилофи́т псилофі́т, -ту 
псилофи́товые сущ., мн. псилофі́тові, -вих 
псилофи́товый псилофі́товий; п-вая 

фло́ра псилофі́това фло́ра 
псилофито́н псилофіто́н, -ну 
психозо́йский психозо́йський; п-кая э́ра 

психозо́йська е́ра 
психро́метр психро́метр, -ра; враща́ю-

щийся п. оберта́льний психро́метр;  
пращево́й п. пращови́й психро́метр 

психроме́три́я психроме́трія, -рії 
психрофи́л психрофі́л, -ла 
психрофи́ты мн. психрофі́ти, -тів 

пско́вский пско́вський; п-кие слои́ 
пско́вські шари́  

псо́вые сущ., мн. пся́чі, -чих, псо́ві, -вих 
птеранодо́н птеранодо́н, -на 
птеридоспермофи́т птеридоспермофі́т, -ту 
птеридофи́л птеридофі́л, -ла 
птеридофи́т птеридофі́т, -ту 
пте́риевый пте́рієвий; п-вые слои́ 

пте́рієві шари́  
птериомо́рфы мн. птеріомо́рфи, -фів 
птерода́ктиль птерода́ктиль, -ля 
птероза́вры мн. птероза́ври, -рів 
птеромо́рфы мн. птеромо́рфи, -фів 
птеропо́ды мн. птеропо́ди, -по́д 
птеропо́довые сущ., мн. птеропо́дові, -вих 
птеропо́довый птеропо́довий; п. ил пте-

ропо́довий мул (наму́л) 
птеропси́д птеропси́д, -ду 
птерости́гма птерости́гма, -ми 
птероце́риевый птероце́рієвий 
птигмати́т птигмати́т, -ту 
птигмати́товый птигмати́товий; п-вая 

скла́дка птигмати́това скла́дка; п-вая 
структу́ра птигмати́това структу́ра; 
п. мигмати́т птигмати́товий мігмати́т 

птигмати́ческий птигмати́чний; п-кая 
пло́йчатость птигмати́чна пло́йчатість; 
п-кая скла́дчатость птигмати́чна склад-
ча́стість 

птилоли́т птилолі́т, -ту 
птихиге́нный птихіге́нний 
птихопари́дный птихопари́дний 
птицета́зовый птахота́зовий; п. дино-

за́вр птахота́зовий диноза́вр 
пуа́з пуа́з, -зу 
пугачёвский пугачо́вський; п-кая се́рия 

пугачо́вська се́рія 
пуглиани́т пугліані́т, -ту 
пуго́йский пуго́йський; п-кая сви́та пу-

го́йська сві́та 
пу́динговый пу́динговий; п. ка́мень 

пу́динговий ка́мінь 
пу́дловский пу́длівський; п-кая па́чка 

пу́длівська па́чка 
пузырёк пузи́рчик, -ка, (на жидкости – 

обычно) бу́лька, -ки, д. и п. -льці, мн. -льки́, 
-льо́к, бу́льбашка, -ки, д. и п. -шці, 
мн. бу́льбашки́, бу́льбашо́к 

пузы́рчатость пузи́рча́стість, -тості, т.  
-тістю, пухи́рча́стість, -тості, т. -тістю 

пузы́рчатый пузи́рча́стий, пухи́рча́стий; 
п-тая ла́ва пузи́рча́ста (пухи́рча́ста) ла́ва; 
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п-тая зо́на пузи́рча́ста (пухи́рча́ста) зо́на; 
п-тая ма́сса пузи́рча́ста (пухи́рча́ста) 
ма́са; п-тая поро́да пузи́рча́ста (пу-
хи́рча́ста) поро́да; п-тая тексту́ра пу-
зи́рча́ста (пухи́рча́ста) тексту́ра; п-тая 
ткань пузи́рча́ста (пухи́рча́ста) ткани́на; 
п-тая фа́за пузи́рча́ста (пухи́рча́ста) фа́за 

пузы́рь пузи́р, -ря́, (на жидкости – 
обычно) бу́лька, -ки, д. и п. -льці, мн.  
-льки́, -льо́к, бу́льбашка, -ки, д. и п. -шці, 
мн. бу́льбашки́, бу́льбашо́к, міху́р, -ра; 
возду́шный п. пові́тря́на бу́лька 
(бу́льбашка); вулкани́ческий п. вулка-
ні́чна бу́лька (бу́льбашка); краево́й п. 
крайови́й міху́р; ла́вовый п. ла́вова 
бу́лька (бу́льбашка); морско́й п. морська́ 
бу́лька (бу́льбашка) 

пуласки́т пуласкі́т, -ту 
пуласки́товый пуласкі́товий; п. порфи́р 

пуласкі́товий порфі́р 
пулево́й кульови́й; п. перфора́тор ку-

льови́й перфора́тор 
пулл-апа́рт пул-апа́рт, -ту 
пульвери́т пульвери́т, -ту 
пу́льпа пу́льпа, -пи 
пульпоспускно́й пульпоспускни́й; п-на́я 

печь пульпоспускна́ піч 
пульса́р пульса́р, -ра 
пульсацио́нный пульсаці́йний; п-ная 

гипо́теза пульсаці́йна гіпо́теза; п-ная 
тео́рия пульсаці́йна тео́рія 

пульса́ция пульса́ція, -ції; п. земно́й 
коры́ пульса́ція земно́ї кори́ 

пульси́рующий пульсу́ючий; п-щая дуга́ 
пульсу́юча дуга́; п-щая нагру́зка пуль-
су́юче наванта́ження; п-щая сква́жина 
пульсу́юча свердлови́на; п. исто́чник 
пульсу́юче джерело́ 

пульяни́т пульяні́т, -ту 
пуми́т пумі́т, -ту 
пумици́т пуміци́т, -ту 
пумпели́т пумпелі́т, -ту 
пумпеллии́т пумпелії́т, -ту 
пунали́т пуналі́т, -ту 
пунджерни́т пунджерні́т, -ту 
пункт пункт, -ту; визи́рный п. візи́рний 

пункт; газораспредели́тельный п. газо-
розподі́льний пункт; газоредуци́рующий п. 
газоредукува́льний пункт; газосбо́рный п. 
газозбі́рний пункт; геодези́ческий п. гео-
дези́чний пункт; гравитацио́нный п. гра-
вітаці́йний пункт; исхо́дный п. вихідни́й 

(початко́вий) пункт; контро́льный п. кон-
тро́льний пункт; ма́ятниковый п. 
ма́ятниковий пункт; нефтесбо́рный п. 
нафтозбір́ний пункт; опо́рный п. опо́рний 
пункт; поворо́тный п. поворо́тний пункт; 
п. веково́го хо́да пункт віково́го хо́ду; 
п. наблюде́ния пункт спостере́ження; 
сбо́рный п. збі́рний пункт; шора́нный п. 
шора́нний пункт 

пункти́р пункти́р, -ру 
пункти́рный пункти́рний; п-ная ли́ния 

пункти́рна лі́нія 
пунсо́н пунсо́н, -ну 
пупефо́рмный пупофо́рмний; п-ная 

ра́ковина пупофо́рмна черепа́шка (му́шля, 
ско́йка) 

пупкови́дный пупкоподі́бний 
пупко́вый пупко́вий; п-вая ло́пасть пу-

пко́ва ло́пать; п-вая щель пупко́ва 
щі́ли́на; п. край пупко́вий край 

пупо́чный пупко́вий; п-ная о́бласть 
ра́ковины пупко́ва діля́нка черепа́шки 
(му́шлі, ско́йки) 

пура́нский пура́нський; п-кая гру́ппа 
пура́нська гру́па 

пурбе́кский пурбе́кський; п. я́рус пур-
бе́кський я́рус 

пури́н пури́н, -ну 
пурпури́т пурпури́т, -ту 
пу́рпу́рный, пурпу́ровый пурпу́рний, пу-

рпуро́вий; п-ная (п-вая) руда́ пурпу́рна 
(пурпуро́ва) руда́; п-ная (п--вая) шпине́ль 
пурпу́рна (пурпуро́ва) шпіне́ль; п. кору́нд 
пурпу́рний (пурпуро́вий) кору́нд; п. сапфи́р 
пурпу́рний (пурпуро́вий) сапфі́р 

пусилла́рный пусила́рний; п. марги-
на́льный ва́лик пусила́рний маргі-
на́льний ва́лик 

пусково́й пускови́й; п. кла́пан пускови́й 
кла́пан; п. моме́нт пускови́й моме́нт 

пусто́й поро́жній, пусти́й; п-та́я поро́да 
поро́жня (пуста́) поро́да; п-та́я сква́жина 
поро́жня (пуста́) свердлови́на; п. карма́н 
поро́жня кише́ня (поро́жній карма́н); 
п. пласт поро́жній (пусти́й) пласт (поро́жній 
[пусти́й] шар); п. сифо́н поро́жній (пус-
ти́й) сифо́н; п. сла́нец поро́жній (пусти́й) 
сла́нець 

пустота́ порожни́на, -ни, пустота́, -ти́; 
втори́чная п. втори́нна порожни́на  
(пустота́); вымыва́емая п. вими́вана по-
рожни́на (пустота́); диссолюцио́нная п. 
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дисолюці́йна порожни́на (пустота́); 
дру́зовая п. дру́зова порожни́на (пустота́); 
изви́листая п. зви́виста порожни́на (пусто-
та́); капилля́рная п. капіля́рна порожни́на 
(пустота́); ка́рстовая п. ка́рстова порож-
ни́на (пустота́); клатрокоило́новые пус-
то́ты клатрокоїло́нові порожни́ни; корро-
зи́йная (коррозио́нная) п. корозі́йна по-
рожни́на (пустота́); линзови́дная (линзо-
обра́зная) п. лінзоподі́бна порожни́на 
(пустота́); миароли́товая п. міаролі́това 
порожни́на (пустота́); миндалеви́дная 
(миндалеобра́зная) п. мигдалеподі́бна 
порожни́на (пустота́); перви́чная п. пер-
ви́нна порожни́на (пустота́); первона-
ча́льная п. пе́рві́сна порожни́на (пустота́); 
п. изве́рженной поро́ды порожни́на (пус-
тота́) ви́верженої поро́ди; п. оса́дочной 
поро́ды порожни́на (пустота́) осадо́вої 
поро́ди; п. выщела́чивания порожни́на 
(пустота́) вилуго́вування (визо́лювання); 
п. перекристаллиза́ции порожни́на (пус-
тота́) перекристаліза́ції; п. растворе́ния 
порожни́на (пустота́) розчи́нення; сооб-
ща́ющиеся пусто́ты сполу́чені порож-
ни́ни (пусто́ти); субкапилля́рная п. суб-
капіля́рна порожни́на (пустота́); эро-
зио́нная (эрози́йная) п. ерозій́на порож-
ни́на (пустота́) 

пустоте́лость порожни́стість, -тості, т.  
-тістю, пустоті́лість, -лості, т. -лістю 

пустоте́лый порожни́стий, пустоті́лий; 
п-лая конкре́ция порожни́ста (пустоті́ла) 
конкре́ція; п. ка́мень порожни́стий (пу-
стоті́лий) ка́мінь 

пусто́тность порожни́стість, -тості, т.  
-тістю, пусто́тність, -ності, т. -ністю 

пусто́тный порожни́стий, пусто́тний; 
п. лёд порожни́стий (пусто́тний) лід 

пустотообразова́ние порожниноутво́-
рення, пустотоутво́рення, (неоконч. д. – 
ещё) порожниноутво́рювання, пустото-
утво́рювання, порожнинотво́рення, пусто-
тотво́рення 

пу́стошь пу́стище, -ща, т. -щем, пу́стка, 
-ки, д. и п. -тці, р. мн. -ток 

пу́стула пу́стула, -ли 
пустулёзный пустуле́зний 
пусты́нно-гли́нистый пусте́льно-гли́-

нистий, пусте́льно-гли́нястий; п.-г. карст 
пусте́льно-гли́нистий (пусте́льно-гли́няс-
тий) карст 

пусты́нный пусте́льний; п-ная зо́на пу-
сте́льна зо́на; п-ная ко́рка пусте́льна 
кі́рка; п-ная ме́стность пусте́льна міс-
це́вість; п-ные отложе́ния пусте́льні 
ві́дклади; п-ные фа́ции пусте́льні фа́ції; 
п. ка́мень пусте́льний ка́мінь; п. кре́мень 
пусте́льний кре́мінь; п. лак пусте́льний 
лак; п. налёт пусте́льний налі́т; п. цикл 
эро́зии пусте́льний цикл еро́зії 

пусты́ня пусте́ля, -лі, т. -лею; аккуму-
ляти́вная п. акумуляти́вна пусте́ля; ари́д-
ная п. ари́дна пусте́ля; высокого́рная п. 
високогі́рна пусте́ля; гли́нистая п. гли́ниста 
(гли́няста) пусте́ля; го́рная п. гірська́ пус-
те́ля; дефляцио́нная п. дефляці́йна пус-
те́ля; жа́ркая п. жарка́ пусте́ля; зона́ль-
ная п. зона́льна пусте́ля; ископа́емая п. 
викопна́ пусте́ля; камени́стая п. кам'я-
ни́ста (каменя́ста, камени́ста) пусте́ля; 
ледяна́я п. льодяна́ (крижана́) пусте́ля; 
лёссовая п. ле́сова пусте́ля; песча́ная п. 
піща́на пусте́ля; подви́жная п. рухли́ва 
пусте́ля; прибре́жная п. узбере́жна (при-
бере́жна) пусте́ля; равни́нная п. рівни́нна 
пусте́ля; скали́стая п. скеля́ста пусте́ля; 
солончако́вая п. солончако́ва пусте́ля; 
суха́я п. суха́ пусте́ля; холо́дная п. хо-
ло́дна пусте́ля 

путанно-волокни́стый плу́тано-волок-
ни́стий, плу́тано-волокнува́тий; п.-в. ас-
бе́ст плу́тано-волокни́стий (плу́тано-
волокнува́тий) азбе́ст 

путево́дный провідни́й; путево́дный 
минера́л путівни́к-мінера́л, путівника́-
мінера́лу 

путепередвига́тель рейкопересува́ч, -ча́, 
т. -че́м, колієпересува́ч, -ча́, т. -че́м 

путеукла́дочный колієуклада́льний;  
п-ные рабо́ты колієуклада́льні робо́ти 

путеподъёмник рейкопідійма́ч, -ча́, ко-
лієпідійма́ч, -ча́ 

путь шлях, -ху; вентиляцио́нный п. вен-
тиляці́йний шлях; вну́тренние во́дные  
п-ти́ вну́трішні во́дні шляхи́; п. вы́хода 
шлях ви́ходу 

пуфали́т пуфалі́т, -ту 
пухери́т пухери́т, -ту 
пу́ховский пу́хівський; п-кая сви́та 

пу́хівська сві́та 
пуцаки́т пуцакі́т, -ту 
пуццола́н пуцола́н, -ну 
пуццола́новый пуцола́новий 
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пу́чение (ґрунтов) здима́ння, випина́ння; 
моро́зное п. моро́зне здима́ння (випина́ння) 

пучи́на вир, -ру; моро́зная п. моро́зний 
вир 

пу́читься здува́тися, -ва́ється, здима́тися, 
-ма́ється 

пучкова́тый жмуткува́тий 
пучко́вый пучкови́й; п-вая диагра́мма 

пучкова́ діагра́ма 
пучкообра́зный пучкоподі́бний, жмут-

коподі́бний; п. кора́лл жмуткоподі́бний 
кора́л 

пучо́к (волос, травы, соломы – обычно) 
жмут, -та, жму́тик, -ка, пучо́к, -чка́; волок-
ни́стый п. волокни́стий (волокнува́тий) 
жму́тик; закры́тый п. закри́тий жму́тик; 
за́мкнутый п. за́мкнений (за́мкнутий) 
жму́тик; звёздчатый п. зірча́стий жму́тик; 
коллатера́льный п. колатера́льний 
жму́тик; листово́й п. листови́й жму́тик; 
лучи́стый п. промени́стий пучо́к; осево́й п. 
осьови́й жму́тик; откры́тый п. відкри́тий 
жму́тик; проводя́щий п. провідни́й 
жму́тик; п. листово́го сле́да жму́тик лис-
тово́го слі́ду; п. лубяны́х кле́ток жму́тик 
луб'яни́х кліти́н; светово́й п. світлови́й 
пучо́к; септа́льный п. септа́льний жмут 
(жму́тик); соедини́тельный п. з'є́днуваль-
ний жму́тик; сходя́щийся п. све́та 
зми́чний пучо́к сві́тла 

пуш-интегра́тор пуш-інтегра́тор, -ра 
пуши́стый пухна́стий, пухна́тий; п. оса́док 

пухна́стий (пухна́тий) о́сад (оса́док) 
пуши́ца пухі́вка, -ки, д. и п. -вці, мн. 

-вки́, -во́к 
пу́шка гарма́та, -ти; возду́шная п. по-

ві́тря́на гарма́та 
пушкини́т пушкіні́т, -ту 
пфа́льцский пфа́льцський; п-кая фа́за 

горообразова́ния пфа́льцська фа́за горо-
утво́рення (горотво́рення); п-кая фа́за 
скла́дчатости пфа́льцська фа́за склад-
ча́стості 

пфаффи́т пфафі́т, -ту 
пфуль пфуль, -ля́, т. -ле́м 
пшибрами́т пшибрамі́т, -ту 
пылева́то-сугли́нистый пилува́то-суг-

ли́нний, пилува́то-сугли́нистий; п.-с-тая 
по́чва пилува́то-сугли́нний (пилува́то-
сугли́нистий) ґрунт 

пылева́тый пилува́тий; п-тая гли́на пи-
лува́та гли́на; п-тая по́чва пилува́тий 

ґрунт; п-тая руда́ пилува́та руда́; п-тая 
структу́ра пилува́та структу́ра; п-тая 
фра́кция пилува́та фра́кція 

пылевентиляцио́нный пиловентиля-
ці́йний; п-ная слу́жба пиловентиляці́йна 
слу́жба 

пылеви́дный пилоподі́бний, пилува́тий, 
порохоподі́бний; п-ная бре́кчия пилопо-
ді́бна (пилува́та, порохоподі́бна) бре́кчія; 
п-ная тексту́ра пилоподі́бна (пилува́та) 
тексту́ра; п. асбе́ст пилоподі́бний (пилу-
ва́тий, порохоподі́бний) азбе́ст; п. кварц 
пилоподі́бний (пилува́тий, порохопо-
ді́бний) кварц; п. магнети́т пилоподі́бний 
(пилува́тий, порохоподі́бний) магнети́т; 
п. у́голь пилоподі́бне (пилува́те) ву́гі́лля 

пылевзрывобезопа́сность пиловибухо-
безпе́ка, -ки, д. и п. -пе́ці 

пылевзрывозащи́та пиловибухоза́хист, 
-ту; сла́нцевая п. сла́нцевий пиловибухо-
за́хист 

пылево́й пилови́й; п. контро́ль пилови́й 
контро́ль; п. режи́м пилови́й режи́м 

пылеизмери́тельный пиловимі́рюваль-
ний; автомати́ческий п. прибо́р автома-
ти́чний пиловимі́рювальний при́лад 

пылеконденса́ция пилоконденса́ція, -ції 
пылеконцентра́тор пилоконцентра́тор; 

эже́кторный п. еже́кторний пилоконцен-
тра́тор 

пыле́ние пилува́ння; п. взры́вчатых 
веще́ств (ВВ) пилува́ння вибухо́вих речо-
ви́н (ВР) 

пылесма́чивающий пилозмо́чувальний; 
п-щие доба́вки пилозмо́чувальні до́мішки 

пылеула́вливание пиловло́влення 
пылеуло́витель пиловло́влювач; элек-

тростати́ческий п. електростати́чний 
пиловло́влювач 

пылынча́нский пилинча́нський; п-кая 
сви́та пилинча́нська сві́та 

пылыпча́нский пилипча́нський; п-кая 
сви́та пилипча́нська сві́та 

пыль пил, -лу, по́рох, -ху, порохня́ва,  
-ви, ку́рява, -ви; алма́зная п. алма́зний 
пил; взры́вчатая п. вибухо́вий пил; вул-
кани́ческая п. вулкані́чний пил (вулка-
ні́чна ку́рява); ги́псовая п. гі́псовий пил; 
золота́я п. золоти́й пил; известняко́вая п. 
вапняко́вий пил; ине́ртная п. іне́ртний 
пил; каменноу́гольная п. кам'яно-
ву́гі́льний пил; ква́рцевая п. ква́рцовий 
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пил; коме́тная п. коме́тний пил; 
косми́ческая п. космі́чний пил; кру́пная п. 
кру́пний пил; магнезиа́льная п. магне-
зіа́льний пил; метео́рная п. метео́рний 
пил; нажда́чная п. наждако́вий (наж-
да́чний) пил; невзры́вчатая п. невибу-
хо́вий пил; поро́дная п. поро́дний пил; 
произво́дственная п. виробни́чий пил; 
са́жная п. сажни́й пил; сла́нцевая п. 
сла́нцевий пил; то́нкая п. тонки́й пил; 
у́гольная п. ву́гі́льний пил 

пы́льный пилови́й, пи́льний; п-ная бу́ря 
пилова́ (пи́льна) бу́ря; п-ная свинцо́вая 
руда́ пилова́ (пи́льна) свинце́ва руда́; 
п. дождь пилови́й дощ 

пыльцево́й пилко́вий; п-ва́я диагра́мма 
пилко́ва діагра́ма; п-ва́я ка́мера пилко́ва 
ка́мера; п-ва́я кле́тка пилко́ва кліти́на;  
п-ва́я после́довательность пилко́ва по-
слідо́вність; п-ва́я тру́бка пилко́ва тру́бка; 
п-ва́я фа́за пилко́ва фа́за; п. ана́лиз пил-
ко́вий ана́ліз; п. ко́мплекс пилко́вий 
ко́мплекс; п. про́филь пилко́вий про́філь; 
п. спектр пилко́вий спектр 

пьедеста́л п'єдеста́л, -лу; го́рный п. гір-
ськи́й п'єдеста́л 

пьедмо́нт п'єдмо́нт, -ту 
пьезоакти́вный п'єзоакти́вний; п. мате-

риа́л п'єзоакти́вний матеріа́л 
пьезога́ббро п'єзога́бро (нескл.) 
пьезоге́нный п'єзоге́нний; п. проце́сс 

п'єзоге́нний проце́с 
пьезогли́пт п'єзоглі́пт, -ту 
пьезограни́т п'єзограні́т, -ту 
пьезогранодиори́т п'єзогранодіори́т, -ту 
пьезо́граф п'єзо́граф, -фа 
пьезоизоба́ты мн. п'єзоізоба́ти, -ба́т 
пьезоизоги́пса п'єзоізогі́пса, -си 
пьезоква́рц п'єзоква́рц, -цу 
пьезокла́за п'єзокла́за, -зи 
пьезокристаллиза́ция п'єзокристалі-

за́ція, -ції 
пьезо́метр п'єзо́метр, -ра 
пьезометри́ческий п'єзометри́чний; 

п. у́ровень п'єзометри́чний рі́вень; п-кая 
высота́ п'єзометри́чна висота́; п-кая 
сква́жина п'єзометри́чна свердлови́на;  
п-кая пове́рхность п'єзометри́чна по-
ве́рхня; п-кие минера́лы п'єзометри́чні 
мінера́ли; п. ко́нтур п'єзометри́чний 
ко́нтур; п. материа́л п'єзометри́чний ма-

теріа́л; п. подъём п'єзометри́чний підйо́м; 
п-кое пониже́ние п'єзометри́чне зни́ження 

пьезопроводи́мость п'єзопрові́дність,  
-ності, т. -ністю 

пьезоэлектри́ческий п'єзоелектри́чний; 
п. гидрофо́н п'єзоелектри́чний гідрофо́н; 
п. мо́дуль п'єзоелектри́чний мо́дуль; 
п. преобразова́тель п'єзоелектри́чний 
перетво́рювач; п. сейсмо́граф п'єзоелек-
три́чний сейсмо́граф; п. эффе́кт п'єзоелек-
три́чний ефе́кт 

пьезоэлектри́чество п'єзоеле́ктрика, -ки, 
д. и п. -риці 

пьезоэлеме́нт п'єзоелеме́нт, -та 
пьезоэффе́кт п'єзоефе́кт, -ту 
пьемонти́т п'ємонти́т, -ту 
пьенари́т п'єнари́т, -ту 
пьеррои́т п'єрої́т, -ту 
пьести́ческий п'єсти́чний 
пэджеи́т педжеї́т, -ту 
пэзани́т пезані́т, -ту 
пэори́йский пеорі́йський; п-кое меж-

леднико́вье пеорі́йське міжльодовикі́в'я 
пюи́ пюї́ (нескл.) 
пюи́-андези́т пюї́-андези́т, -ту 
пя́рнусский п'я́рнуський; п-кие слои́ 

п'я́рнуські шари́  
пята́ п'ята́; камуфле́тная п. камуфле́тна 

п'ята́ 
пятивале́нтный п'ятивале́нтний 
пятигра́нник п'ятигра́нник, -ка 
пятигра́нный п'ятигра́нний 
пятикра́тный п'ятиразо́вий, п'ятикра́тний 
пятило́пастный п'ятилопате́вий 
пятилучево́й п'ятипромене́вий; п-ва́я 

спи́кула п'ятипромене́ва спі́кула 
пятилучи́стый п'ятипромени́стий 
пятиокси́д п'ятиокси́д, -ду; п. вана́дия 

п'ятиокси́д вана́дію 
пятипа́лый п'ятипа́лий 
пятипе́стиковый п'ятима́точко́вий 
пятипо́ровый п'ятипо́ровий 
пятисерни́стый п'ятисірчи́стий; п-тая 

сурьма́ п'ятисірчи́ста сурма́  
пятисторо́нний п'ятисторо́нній 
пятисторо́нник п'ятисторо́нник, -ка 
пятиуго́льник п'ятику́тник, -ка 
пятиуго́льный п'ятику́тний 
пятихло́ристый п'ятихло́ристий; п. фо́с-

фор п'ятихло́ристий фо́сфор 
пятихло́рный п'ятихло́рний 
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пятни́сто-краснова́тый плями́сто-
червонува́тий; п.-к-тая по́чва плями́сто-
червонува́тий ґрунт 

пятни́сто-офи́товый плями́сто-офі́товий 
пятни́стость плями́стість, -тості, т. -тістю 
пятни́стый плями́стий; п-тая нефте-

но́сность плями́ста нафтоно́сність; п-тая 
поро́да плями́ста поро́да; п-тая руда́ пля-
ми́ста руда́; п-тая структу́ра плями́ста 
структу́ра; п-тая тексту́ра плями́ста текс-
ту́ра; п-тая ту́ндра плями́ста ту́ндра;  
п-тое га́ббро плями́сте га́бро; п-тое зале-
га́ние плями́сте заляга́ння; п. база́льт 
плями́стий база́льт; п. блеск плями́стий 
блиск; п. гранули́т плями́стий гранулі́т; 
п. диаба́з плями́стий діаба́з; п. кварци́т 
плями́стий кварци́т; п. ме́ргель плями́стий 
ме́ргель; п. перти́т плями́стий перти́т; 

п. сла́нец плями́стий сла́нець; п. филли́т 
плями́стий філі́т 

пятно́ пля́ма, -ми; му́скульное п. 
му́скульна пля́ма; непродукти́вное п. не-
продукти́вна пля́ма; окра́шенное п. за-
ба́рвлена пля́ма; п-на Ла́уэ пля́ми Ла́уе; 
светово́е п. світлова́ пля́ма; се́тчатое п. 
сітча́ста (сітча́та) пля́ма; центра́льное 
му́скульное п. центра́льна му́скульна пля́ма 

пя́тный, пя́товый п'я́ткови́й; п. шов 
п'я́ткови́й шов 

пя́точный п'я́тковий; п. буго́р п'я́тковий 
горб 

пя́тящийся відступа́льний; п-щаяся 
эро́зия відступа́льна еро́зія 

пя́ченский п'я́ченський; п. я́рус 
п'я́ченський я́рус 

 
 

Р 
 
ра ра (нескл.) 
раабси́т раабси́т, -ту 
раббити́т рабіти́т, -ту 
рабд рабд, -ду 
ра́бда ра́бда, -ди 
рабдака́нт рабдака́нт, -та 
рабдаканти́нный рабдаканти́нний; р-ная 

се́пта рабдаканти́нна се́пта 
рабдиони́т рабдіоніт́, -ту 
рабди́т рабди́т, -ту 
рабдоли́т рабдолі́т, -ту 
рабдописси́т рабдопіси́т, -ту 
рабдосо́ма рабдосо́ма, -ми; рекли́нная р. 

реклі́нна рабдосо́ма; сканде́тная р. скан-
де́тна рабдосо́ма 

рабдосфе́ра рабдосфе́ра, -ри 
рабдофа́н рабдофа́н, -ну 
рабдофани́т рабдофані́т, -ту 
рабо́та робо́та, -ти; буровы́е р-ты бурові́ 

робо́ти; взрывны́е р-ты підривні́ робо́ти; 
водола́зные р-ты водола́зні робо́ти; 
вскры́шные р-ты розкривні́ (розкри-
ва́льні) робо́ти; вы́емочно-погру́зочные 
р-ты ви́їмково-наванта́жувальні робо́ти; 
вышкомонта́жные р-ты вишкомонта́жні 
робо́ти; газоопа́сные р-ты газонебезпе́чні 
робо́ти; геологоразве́дочные р-ты геоло-
горозві́дувальні робо́ти; горнокапи-

та́льные р-ты гірничокапіта́льні робо́ти; 
горноподготови́тельные р-ты гірничо-
підгото́вчі робо́ти; горнопрохо́дческие  
р-ты гірничопрохідни́цькі робо́ти; горно-
разве́дочные р-ты гірничорозві́дувальні 
робо́ти; горноспаса́тельные р-ты гірни-
чорятува́льні робо́ти; го́рные р-ты гірни́чі 
робо́ти; землесо́сная р. землесо́сна ро-
бо́та; земляны́е р-ты земляні́ робо́ти; 
камера́льные р-ты камера́льні робо́ти; 
нау́чные р-ты науко́ві робо́ти; опере-
жа́ющие геофизи́ческие р-ты випе-
ре́джувальні геофізи́чні робо́ти; подгото-
ви́тельная р. підгото́вча робо́та; подзе́мные 
р-ты підзе́мні робо́ти; подрывны́е р-ты 
підривні́ робо́ти; поиско́во-оце́ночные  
р-ты розві́дувально-оці́нні (розшуко́во-
оці́нні) робо́ти; поиско́вые р-ты пошуко́ві 
(розшуко́ві, розві́дувальні) робо́ти; поле-
ва́я р. польова́ робо́та; простре́лочно-
взрывны́е р-ты простріл́ювально-
підривні́ робо́ти; путепереукла́дочные  
р-ты колієпереуклада́льні робо́ти; р. ве́тра 
робо́та ві́тру; р. воды́ робо́та води́; р. волн 
робо́та хвиль; р. моро́за робо́та моро́зу; 
разве́дочные р-ты розві́дувальні робо́ти; 
региона́льные р-ты регіона́льні робо́ти; 
скре́перные р-ты скре́перні робо́ти;  
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сопровожда́ющие геофизи́ческие р-ты 
супрово́джувальні геофізи́чні робо́ти; тар-
та́льные р-ты тарта́льні робо́ти; укре-
пи́тельные р-ты змі́цнювальні робо́ти 

работоспосо́бность працезда́тність, -ності, 
т. -ністю 

рабо́чий робо́чий; автоматизи́рованное 
р-чее ме́сто автоматизо́ване робо́че мі́сце; 
го́рный р. гірни́чий робітни́к; р-чая 
вла́жность робо́ча воло́гість; р-чая ка́рта 
робо́ча ка́рта (ма́па); р-чая мо́щность 
у́гольного пласта́ робо́ча поту́жність 
ву́гі́льного пласта́ (ву́гі́льного ша́ру); 
р. борт робо́чий борт; р. забо́й робо́чий 
ви́бій (забій́); р. ко́нтур робо́чий ко́нтур; 
р. пласт робо́чий пласт (робо́чий шар); 
р. ток электромагни́та робо́чий струм 
електромагні́ту 

ра́ва-ру́сский ра́ва-ру́ський; р.-р-кая 
сви́та ра́ва-ру́ська сві́та 

равни́на рівни́на, -ни; абисса́льная р. 
абіса́льна рівни́на; абразио́нная р. абра-
зі́йна рівни́на; абсолю́тная р. абсолю́тна 
рівни́на; аккумуляти́вная р. акумуля-
ти́вна рівни́на; аккумуляти́вно-денуда-
цио́нная р. акумуляти́вно-денудаці́йна 
рівни́на; аллювиа́льная р. алювіа́льна 
рівни́на; берегова́я р. берегова́ рівни́на; 
вну́тренняя р. вну́трішня рівни́на; 
во́гнутая р. уві́гну́та рівни́на; во́дно-
леднико́вая р. во́дно-льодовико́ва рів-
ни́на; волни́стая р. хвиля́ста рівни́на; 
вулкани́ческая р. вулкані́чна рівни́на; 
де́льтовая р. де́льтова рівни́на; дену-
дацио́нная р. денудаці́йна рівни́на; до-
ли́нная р. доли́нна рівни́на; дре́вняя р. 
да́вня рівни́на; заи́ленная р. заму́лена 
рівни́на; за́ндровая р. за́ндрова рівни́на; 
зато́пленная р. зато́плена рівни́на; иско-
па́емая р. викопна́ рівни́на; ла́вовая р. 
ла́вова рівни́на; мелково́дная р. мілко-
во́дна рівни́на; молода́я р. молода́ рів-
ни́на; море́нная р. море́нна рівни́на; мор-
ска́я р. морська́ рівни́на; накло́нная р. 
похи́ла рівни́на; нако́пленная р. нако-
пи́чена рівни́на; намывна́я р. намивна́ 
рівни́на; нивели́рованная р. нівельо́вана 
рівни́на; ни́зкая р. низька́ рівни́на; озёр-
ная р. озе́рна рівни́на; оста́точная р. 
за́лишко́ва рівни́на; откры́тая р. відкри́та 
рівни́на; перви́чная р. перви́нна рівни́на; 
пластова́я р. пластова́ (шарова́) рівни́на; 

пло́ская р. пло́ска рівни́на; подво́дная р. 
підво́дна рівни́на; по́йменная р. запла́вна́ 
рівни́на; пока́тая р. спа́диста (похи́ла) 
рівни́на; потамоге́нная р. потамоге́нна 
рівни́на; пралювиа́льная р. пралювіа́льна 
рівни́на; предго́рная р. передгі́рна (перед-
гірська́) рівни́на; преде́льная р. грани́чна 
рівни́на; прибре́жная р. узбере́жна (при-
бере́жна) рівни́на; прибре́жно-морска́я р. 
узбере́жно-морська́ (прибере́жно-морська́) 
рівни́на; прили́вно-отли́вная (прили́во-
отли́вная) р. припли́во-відли́вна рівни́на; 
р. боло́тистого засолоне́ния рівни́на бо-
лоти́стого засоло́нення; р. морско́й дену-
да́ции рівни́на морсько́ї денуда́ції; 
р. намы́ва рівни́на нами́ву; р. размы́ва 
рівни́на розми́ву; расчленённая зре́лая р. 
розчлено́вана зрі́ла рівни́на; расчленён-
ная р. розчлено́вана рівни́на; ряба́я р. 
ряба́ рівни́на; сгла́женная р. згла́джена 
рівни́на; скали́стая р. скеля́ста рівни́на; 
скульпту́рная р. скульпту́рна рівни́на; 
сме́шанная р. змі́шана рівни́на; сниве-
ли́рованная р. знівельо́вана рівни́на; 
структу́рная р. структу́рна рівни́на; тала-
ссоге́нная р. таласоге́нна рівни́на; терра́-
совая р. тера́сова рівни́на; трансгресси́в-
ная р. трансгреси́вна рівни́на; флювио-
гляциа́льная р. флювіогляціа́льна рів-
ни́на; цо́кольная р. цо́кольна рівни́на; 
эрозио́нная р. ерозі́йна рівни́на 

равни́нный рівни́нний; р-ная пусты́ня 
рівни́нна пусте́ля; р-ная страна́ рівни́нна 
краї́на; р. райо́н рівни́нний райо́н; р. тор-
фя́ник рівни́нне торфо́вище 

равновели́кий рівновели́кий 
равнове́сие рівнова́га, -ги, д. и п. -ва́зі; 

геохими́ческое р. геохімі́чна рівнова́га; 
гетероге́нное р. гетероге́нна рівнова́га; 
гидростати́ческое р. гідростати́чна рівно-
ва́га; гомоге́нное р. гомоге́нна рівнова́га; 
динами́ческое р. динамі́чна рівнова́га; 
диссоциацио́нное р. дисоціаці́йна рівно-
ва́га; есте́ственное р. приро́дна рівнова́га; 
изостати́ческое р. ізостати́чна рівнова́га; 
лока́льное р. лока́льна (місце́ва) рівно-
ва́га; межфа́зовое р. міжфа́зова рівнова́га; 
метаусто́йчивое р. метастійка́ рівнова́га; 
мозаи́чное р. мозаї́чна рівнова́га;  
неусто́йчивое р. нестійка́ рівнова́га;  
преде́льное р. грани́чна рівнова́га; 
преры́вистое р. перери́виста рівнова́га; 
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р. земно́й коры́ рівнова́га земно́ї кори́; 
радиоакти́вное р. радіоакти́вна рівнова́га; 
температу́рное р. температу́рна рівно-
ва́га; терма́льное р. терма́льна рівнова́га; 
термодинами́ческое р. термодинамі́чна 
рівнова́га; усто́йчивое р. стійка́ (ста́ла) 
рівнова́га; фа́зовое р. фа́зова рівнова́га; 
экологи́ческое р. екологі́чна рівнова́га 

равнове́сный рівнова́жний; р-ная газо-
насы́щенность рівнова́жна газона-
си́ченість; р-ное значе́ние рівнова́жне 
зна́чення; р-ное отноше́ние рівнова́жне 
відно́шення; р-ные систе́мы земно́й 
коры́ рівнова́жні систе́ми земно́ї кори́; 
р-ные усло́вия рівнова́жні умо́ви 

равновысо́тный однакововисо́тний;  
р-ная то́чка однакововисо́тна то́чка 

равноде́йствующий рівноді́ючий, рів-
ноді́йний 

равноде́нственный рівноде́нний; р-ная 
гру́ппа рівноде́нна гру́па 

равноде́нствие рівноде́ння 
равнозерни́стость рівнозерни́стість, -тості, 

т. -тістю 
равнозерни́стый рівнозерни́стий 
равнозу́бый рівнозу́бий, однаковозу́бий; 

р. замо́к рівнозу́бий (однаковозу́бий) замо́к 
равноло́пастный однаковолопате́вий, рів-

нолопате́вий; р. плавни́к однаковолопа-
те́вий (рівнолопате́вий) плаве́ць (плавни́к) 

равноме́рный рівномі́рний; р-ная 
слои́стость (слоева́тость) рівномі́рна 
шарува́тість; р-ное движе́ние рівномі́рний 
рух; р-ное наблюде́ние рівномі́рне спо-
стере́ження; р-ное распределе́ние рівно-
мі́рний розпо́діл; р-ное сжа́тие рівномі́рне 
сти́снення (рівномі́рний стиск); р-ное те-
че́ние рівномі́рна течія́; р. укло́н рівно-
мі́рний схил (ухи́л) 

равноме́рно-зерни́стый рівномі́рно-
зерни́стий; р.-з-тая поро́да рівномі́рно-
зерни́ста поро́да; р.-з-тая структу́ра рів-
номі́рно-зерни́ста структу́ра; р.-з-тая тек-
сту́ра рівномі́рно-зерни́ста тексту́ра 

равноме́рно-по́ристый рівномі́рно-по́рис-
тий; р.-п-тая се́пта рівномі́рно-по́риста се́пта 

равноме́рно-скла́дчатый рівномі́рно-
складча́стий 

равноме́рно-слои́стый рівномі́рно-
шарува́тий 

равноме́рность рівномі́рність, -ності, т. 
-ністю 

равноме́рный рівномі́рний 
равному́скульный рівному́скульний;  

р-ная двуство́рка рівному́скульна дво-
сту́лка 

равноно́гие сущ., мн. рівноно́гі, -гих; 
равноно́гие ракообра́зные рівноно́гі  
ракоподі́бні 

равноо́сный рівнові́сний, рівноосьови́й; 
р. ку́пол рівнові́сна (рівноосьова́) ба́ня 
(рівнові́сний [рівноосьови́й] ку́пол) 

равноотстоя́щий рівновідда́лений 
равнопа́дающий рівноспадни́й 
равноплощадно́й рівноплощови́й, одна-

ковоплощови́й; р-на́я се́тка рівноплощова́ 
(однаковоплощова́) сі́тка 

равнопо́люсный рівнопо́люсний, одна-
ковопо́люсний; р-ная ра́ковина рівно-
по́люсна черепа́шка (му́шля, ско́йка) 

равнополя́рный однаковополя́рний 
равноприли́вный рівноприпли́вний 
равнопромежу́точный рівнопромі́жний, 

однаковопромі́жний 
равноразветвлённый рівнорозгалу́жений; 

р-ные ру́ки рівнорозгалу́жені ру́ки 
равноразме́рный рівнорозмі́рний, одна-

коворозмі́рний; р-ное зерно́ рівнорозмі́рне 
(однаковорозмір́не) зе́рно́ 

равносегме́нтный рівносегме́нтний, од-
наковосегме́нтний 

равноси́льный рівноси́льний 
равноскло́нный рівносхи́льний 
равнослои́стый рівношарува́тий 
равноспо́ровый рівноспо́ровий, однако-

воспо́ровий; р-вое расте́ние рівноспо́рова 
(однаковоспо́рова) росли́на; р. плау́н рів-
носпо́ровий (однаковоспо́ровий) п'я́дич 
(плау́н) 

равноство́рчатый рівностулча́стий, рів-
носту́лковий; р-тая ра́ковина рівностул-
ча́ста (рівносту́лкова) черепа́шка (му́шля, 
ско́йка) 

равносторо́нний рівнобі́чний, рівносто-
ро́нній; р-няя ра́ковина рівнобі́чна (рів-
носторо́ння) черепа́шка (му́шля, ско́йка) 

равносторо́нность рівнобі́чність, -ності, 
т. -ністю, рівносторо́нність, -ності, т. -ністю 

равнотемперату́рный рівнотемпера-
ту́рний 

равноуго́льный рівноку́тний; р-ная  
фигу́ра рівноку́тна фігу́ра 

равноудалённый рівновідда́лений 
равноце́нный рівноці́нний 
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равноэлеме́нтный рівноелеме́нтний, 
однаковоелеме́нтний; р. замо́к рівноеле-
ме́нтний (однаковоелеме́нтний) замо́к 

ра́вный рі́вний, (одинаковый) одна́ковий, 
(равноправный) рівнопра́вний, (такой же) 
таки́й са́мий 

рагини́т рагіні́т, -ту 
раги́т рагі́т, -ту 
раглани́т раглані́т, -ту 
раго́н раго́н, -ну 
рагоно́ид рагоно́їд, -ду 
рагоно́идный рагоно́їдний; р. тип раго-

но́їдний тип 
рад рад, -ду 
рада́рный рада́рний; р-ная съёмка  

рада́рне зніма́ння (рада́рна зйо́мка) 
радауи́т радауї́т, -ту 
радда́нский рада́нський; р. век рада́н-

ський вік 
раджи́т раджи́т, -ту 
раджмаха́лский раджмаха́лський; р-кая 

се́рия раджмаха́лська се́рія 
радиа́лия радіа́лія, -лії 
радиалсфероли́т радіалсферолі́т, -ту 
радиа́ль радіа́ль, -лі, т. -ллю 
радиа́льно-волокни́стый радіа́льно-

волокни́стий, радіа́льно-волокнува́тий 
радиа́льно-лучи́стый радіа́льно-проме-

ни́стий; р.-л-тая структу́ра радіа́льно-
промени́ста структу́ра; р.-л-тый агрега́т 
радіа́льно-промени́стий агрега́т; р.-л-тый 
релье́ф радіа́льно-промени́стий рельє́ф 

радиа́льно-симметри́чный радіа́льно-
симетри́чний 

радиа́льно-сто́лбчатый радіа́льно-стовп-
ча́стий, радіа́льно-стовпча́тий 

радиа́льно-стру́йчатый радіа́льно-стру-
мени́стий, радіа́льно-струменя́стий;  
р.-с-тая кайма́ радіа́льно-струмени́ста  
(радіа́льно-струменя́ста) облямі́вка (кайма́) 

радиа́льный радіа́льний; ве́рхняя р-ная 
пласти́нка ве́рхня радіа́льна пласти́нка; 
ветвя́щаяся р-ная борозда́ розгалу́жена 
радіа́льна борозна́; ни́жняя р-ная плас-
ти́нка ни́жня радіа́льна пласти́нка; пер-
ви́чная р-ная пласти́нка перви́нна ра-
діа́льна пласти́нка; р-ная ба́лка радіа́льна 
ба́лка; р-ная да́йка радіа́льна да́йка; р-ная 
дислока́ция радіа́льна дислока́ція; р-ная 
игла́ радіа́льна го́лка; р-ная ка́мера ра-
діа́льна ка́мера; р-ная ложби́на радіа́льна 
ба́лка; р-ная перегоро́дка радіа́льна пере-

горо́дка; р-ная пласти́на радіа́льна плас-
ти́на; р-ная пласти́нка радіа́льна плас-
ти́нка; р-ная симме́три́я радіа́льна симет-
рі́я; р-ная систе́ма вулка́нов радіа́льна 
систе́ма вулка́нів; р-ная систе́ма сто́ка 
радіа́льна систе́ма сто́ку; р-ная скла́дка 
радіа́льна скла́дка; р-ная скульпту́ра ра-
діа́льна скульпту́ра; р-ная спо́ра ра-
діа́льна спо́ра; р-ная структу́ра радіа́льна 
структу́ра; р-ная табли́чка радіа́льна 
табли́чка; р-ная тре́щина радіа́льна 
трі́щина; р-ная щель радіа́льна щі́ли́на;  
р-ная экваториа́льная ка́мера радіа́льна 
екваторіа́льна ка́мера; р-ное сече́ние ра-
діа́льний пере́тин; р-ное смеще́ние ра-
діа́льне зміщ́ення; р-ные колеба́ния ра-
діа́льні колива́ння; р-ные тру́бы радіа́льні 
тру́би; р. ва́лик радіа́льний ва́лик; 
р. гре́бень радіа́льний гре́бінь; р. кана́л 
радіа́льний кана́л; р. коэффицие́нт ра-
діа́льний коефіціє́нт; р. луч радіа́льний 
про́мінь; р. промежу́ток радіа́льний про-
мі́жок; р. разре́з радіа́льний ро́зріз; 
р. сброс радіа́льний скид; р. сто́лбик ра-
діа́льний сто́впчик; р. сфероли́т радіа́льний 
сферолі́т; р. тектогене́з радіа́льний тектоге-
не́з; р. щито́к радіа́льний щито́к 

радиа́н радіа́н, -на 
радиана́льный радіана́льний; р-ная 

табли́чка радіана́льна табли́чка 
радиацио́нно-хими́ческий радіаці́йно-

хімі́чний 
радиацио́нный радіаці́йний; р-ная без-

опа́сность радіаці́йна безпе́ка; р-ное на-
руше́ние радіаці́йне пору́шення; р. де-
фе́кт радіаці́йний дефе́кт; р. захва́т радіа-
ці́йний захва́т; р. центр радіаці́йний центр 

радиа́ция радіа́ція, -ції; адапти́вная р. 
адапти́вна радіа́ція; идиоадапти́вная р. 
ідіоадапти́вна радіа́ція; рассе́янная р. 
розсія́на радіа́ція; со́лнечная р. со́нячна 
радіа́ція 

ра́диевый ра́дієвий; р-вая руда́ ра́дієва 
руда́; р-вая соль ра́дієва сіль; р. невьянс-
ки́т ра́дієвий нев'янські́т 

ра́дий ра́дій, -дію 
ра́дий-ио́ниевый ра́дій-іо́нієвий; р.-и. 

ме́тод ра́дій-іо́нієвий ме́тод 
радика́л радика́л, -ла; кисло́тный р. ки-

сло́тний радика́л; основно́й р. основни́й 
радика́л; свобо́дные р-лы ві́льні ради-
ка́ли; сульфа́тный р. сульфа́тний радика́л 
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радика́льный радика́льний; р-ная ось 
радика́льна вісь 

радиоактивацио́нный радіоактиваці́йний; 
р. ана́лиз радіоактиваці́йний ана́ліз 

радиоактивиза́ция радіоактивіза́ція, -ції 
радиоакти́вность радіоакти́вність, -ності, 

т. -ністю; есте́ственная р. приро́дна ра-
діоакти́вність; иску́сственная р. шту́чна 
радіоакти́вність; наведённая р. наве́дена 
радіоакти́вність; приро́дная р. приро́дна 
радіоакти́вність; р. минера́лов радіоак-
ти́вність мінера́лів; р. руд радіоакти́вність 
руд; уга́сшая р. зга́сла (зага́сла, пога́сла) 
радіоакти́вність; уде́льная ма́ссовая р. 
пито́ма ма́сова радіоакти́вність; уде́льная 
объёмная р. пито́ма об'є́мна радіоак-
ти́вність 

радиоакти́вный радіоакти́вний; р-ная 
вода́ радіоакти́вна вода́; р-ная пос-
тоя́нная радіоакти́вна пості́йна (ста́ла);  
р-ная разве́дка радіоакти́вна ро́звідка;  
р-ная руда́ радіоакти́вна руда́; р-ное за-
грязне́ние радіоакти́вне забру́днення;  
р-ное излуче́ние радіоакти́вне випро-
мі́нювання; р-ное равнове́сие радіоак-
ти́вна рівнова́га; р-ное сво́йство радіоак-
ти́вна власти́вість; р-ные оса́дки радіоак-
ти́вні оса́дки; р-ные семе́йства радіоак-
ти́вні роди́ни; р-ные хими́ческие эле-
ме́нты радіоакти́вні хімі́чні елеме́нти; 
р. газ радіоакти́вний газ; р. карота́ж ра-
діоакти́вний карота́ж; р. ме́тод радіоак-
ти́вний ме́тод; р. ме́тод по́исков радіоак-
ти́вний ме́тод по́шуків (шука́ння, 
ро́зшуків); р. ме́тод разве́дки радіоак-
ти́вний ме́тод розві́дування (ро́звідки); 
р. минера́л радіоакти́вний мінера́л; 
р. оса́док радіоакти́вний о́сад (оса́док); 
р. распа́д радіоакти́вний ро́зпад; р. ряд 
радіоакти́вний ряд; р. углеро́д радіоак-
ти́вний вугле́ць; р. элеме́нт радіоакти́вний 
елеме́нт 

радиобари́т радіобари́т, -ту 
радиоберри́лиевый радіобери́лієвий; 

р. ме́тод радіобери́лієвий ме́тод 
радиоволна́ радіохви́ля, -лі, т. -лею, мн. 

радіохви́лі, -ль 
радиово́лно́вый радіохвильови́й; р-вое 

по́ле радіохвильове́ по́ле; р-вое просве́чи-
вание радіохвильове́ просві́чування; р-вое 
профили́рование радіохвильове́ профілю-
ва́ння; р. ме́тод радіохвильови́й ме́тод 

радиовысотоме́р радіовисотомі́р, -ра 
радиоге́нный радіоге́нний; р-ное тепло́ 

радіоге́нне тепло́; р-ные изото́пы радіо-
ге́нні ізото́пи; р. арго́н радіоге́нний арго́н; 
р. газ радіоге́нний газ; р. свине́ц радіо-
ге́нний свине́ць 

радиогеодези́ческий радіогеодези́чний; 
и́мпульсная р-кая систе́ма і́мпульсна 
радіогеодези́чна систе́ма; р-кая привя́зка 
радіогеодези́чна прив'я́зка; р-кая систе́ма 
радіогеодези́чна систе́ма 

радиогеоло́гия радіогеоло́гія, -гії 
радиогеохрономе́трия радіогеохроно-

ме́трія, -рії 
радиогидрогеоло́гия радіогідрогеоло́гія, 

-гії 
радиогидрологи́ческий радіогідроло-

гі́чний; р-кая съёмка радіогідрологіч́не 
зніма́ння (радіогідрологі́чна зйо́мка) 

радиографи́ческий радіографі́чний; 
р. ме́тод радіографі́чний ме́тод 

радиогра́фия радіогра́фія, -фії; акти-
вацио́нная р. активаці́йна радіогра́фія; 
тре́ковая р. тре́кова радіогра́фія 

радиокальци́т радіокальци́т, -ту 
радиоки́п радіокі́п, -пу 
радиоколло́ид радіоколо́їд, -ду 
радиоли́з радіолі́з, -зу 
радиоли́т радіолі́т, -ту 
радиоли́товый радіолі́товий; р-вая 

структу́ра радіолі́това структу́ра; р-вое 
расстеклова́ние радіолі́тове розсклува́ння 

радиологи́ческий радіологі́чний; р-кие 
характери́стики го́рных поро́д радіоло-
гі́чні характери́стики гірськи́х порі́д; 
р. во́зраст радіологі́чний вік 

радиоло́гия радіоло́гія, -гії 
радиоля́риевый радіоля́рієвий; р-вая 

поро́да радіоля́рієва поро́да; р. ана́лиз 
радіоля́рієвий ана́ліз; р. ил радіоля́рієвий 
мул (наму́л); р. сла́нец радіоля́рієвий 
сла́нець 

радиоля́рии мн. радіоля́рії, -рій 
радиоляри́т радіоляри́т, -ту 
радиометаллогра́фия радіометалогра́фія, 

-фії 
радио́метр радіо́метр, -ра 
радиометри́ческий радіометри́чний; р-кая 

разве́дка радіометри́чна ро́звідка; р-кая 
съёмка радіометри́чне зніма́ння (радіомет-
ри́чна зйо́мка); р. ана́лиз радіометри́чний 
ана́ліз; р. ме́тод радіометри́чний ме́тод;  
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р-кое измере́ние радіометри́чне вимі́рю-
вання (радіометри́чний ви́мір) 

радиоме́трия радіоме́трія, -рії; рудни-
ко́вая (рудни́чная) р. руднико́ва радіо-
ме́трія 

радиомиграцио́нный радіоміграці́йний; 
р-ная гипо́теза радіоміграці́йна гіпо́теза 

радиона́трий радіона́трій, -рію 
радиоразве́дка радіорозві́дування, ра-

діоро́звідка, -ки, д. и п. -дці, р. мн. -док 
радио́рный радіо́рний; р-ная разве́дка 

радіо́рна ро́звідка 
радиосвя́зь радіозв'язо́к, -зку́; го́рная р. 

гірни́чий радіозв'язо́к 
радиото́рий радіото́рій, -рію 
радиоуглеро́д радіовугле́ць, -цю́, т. -це́м 
радиоуглеро́дистый радіовуглеце́вий 
радиофилли́т радіофілі́т, -ту 
радиофи́р радіофі́р, -ру 
радиофири́т радіофіри́т, -ту 
радиофлюори́т радіофлюори́т, -ту 
радиофотогра́фия радіофотогра́фія, -фії 
радиохими́ческий радіохімі́чний; р. про-

це́сс радіохімі́чний проце́с; р. эффе́кт радіо-
хімі́чний ефе́кт; р-кое явле́ние радіохімі́чне 
я́вище 

радиочи́стый радіочи́стий 
радиоэлеме́нт радіоелеме́нт, -та 
ра́диус ра́діус, -са; а́томный р. а́томний 

ра́діус; гидравли́ческий р. гідравлі́чний 
ра́діус; ио́нно-а́томный р. іо́нно-а́томний 
ра́діус; ио́нный р. іо́нний ра́діус; 
р. влия́ния сква́жины ра́діус впли́ву сверд-
лови́ни; р. де́йствия коло́дца ра́діус ді́ї 
коло́дязя; р. дренажа́ ра́діус дренажу́; 
р. изги́ба ра́діус ви́гину (зги́ну); р. корре-
ля́ции ра́діус кореля́ції; р. кривизны́ 
ра́діус кривизни́; р. погре́шности ра́діус 
по́хибки; р. поле́зного де́йствия ра́діус 
кори́сної ді́ї  

ра́диус-ве́ктор ра́діус-ве́ктор, ра́діуса-
ве́ктора 

ра́диус-се́ктор ра́діус-се́ктор, ра́діуса-
се́ктора 

ра́дичивский ра́дичівський; р-кая сви́та 
ра́дичівська сві́та 

радо́н радо́н, -ну 
радо́новый радо́новий 
ра́дошинский ра́дошинський; р-кая 

сви́та ра́дошинська сві́та 
ра́дуга весе́лка, -ки, д. и п. -лці, р. мн. -лок, 

ра́йдуга, -ги, д. и п. -дузі, р. мн. -дуг 

ра́дужник ра́йдужник, -ку 
ра́дужность ра́йдужність, -ності, т. -ністю 
ра́дужный ра́йдужний, весе́лковий;  

р-ная оболо́чка ра́йдужна оболо́нка;  
р-ная побежа́лость весе́лкова (ра́йдужна) 
мінли́вість; р. ага́т ра́йдужний (ве-
се́лковий) ага́т; р. кружо́к ра́йдужний 
кружо́к; р. у́голь ра́йдужне ву́гі́лля 

ра́дула ра́дула, -ли 
радули́феры мн. радулі́фери, -рів 
ра́дченковский ра́дченківський; р-кая 

сви́та ра́дченківська сві́та 
разби́вка розби́вка, -ки, д. и п. -вці, 

р. мн. -вок, розбиття́, (неоконч. д. – обыч-
но) розбива́ння 

разби́вочный розбивни́й; р-ная сеть  
розбивна́ мере́жа 

разби́тый розби́тий; р. сброс розби́тий 
скид 

разбола́чивание розболо́чування 
разбо́рный (о руде) розбірни́й; р-ная 

руда́ розбірна́ руда́ 
разбу́ренный розбу́рений; р-ное место-

рожде́ние розбу́рене родо́вище 
разбу́ривание розбу́рювання 
разбу́ривать[ся], разбури́ть[ся] роз-

бу́рювати[ся], -рюю, -рюєш, -рює[ться], 
розбури́ти[ся], -рю́, -риш, -рить[ся] 

разбуха́ние розбуха́ння 
разбуха́ть[ся] розбуха́ти[ся], -ха́є[ться] 
разва́л розва́л, -лу 
развальцева́ние розвальцюва́ння 
развева́ние розвіва́ння 
развева́ть[ся], разве́ять[ся] розвіва́ти[ся], 

-ва́ю, -ва́єш, -ва́є[ться], розві́яти[ся], -ві́ю,  
-ві́єш, -ві́є[ться] 

разве́данность розві́даність, -ності, т.  
-ністю 

разве́данный розві́даний; р-ная терри-
то́рия розві́дана терито́рія; р-ное место-
рожде́ние розві́дане родо́вище; р-ные 
запа́сы розві́дані запа́си 

разве́дка ро́звідка, -ки, д. и п. -дці, р. мн. 
-док, (неоконч. д. – обычно) розві́дування; 
аэрогеофизи́ческая р. аерогеофізи́чна 
ро́звідка; аэрорадиометри́ческая р. аеро-
радіометри́чна ро́звідка; бактериа́льная р. 
бактеріа́льна ро́звідка; возду́шная геоло-
ги́ческая р. пові́тря́на геологі́чна ро́звідка; 
вскры́шная р. розкривна́ (розкрива́льна) 
ро́звідка; геологи́ческая р. геологі́чна 
ро́звідка; геотерми́ческая р. геотермі́чна 
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ро́звідка; геофизи́ческая р. геофізи́чна 
ро́звідка; геохими́ческая р. геохімі́чна 
ро́звідка; гидравли́ческая р. гідравлі́чна 
ро́звідка; гравиметри́ческая р. гравімет-
ри́чна ро́звідка (гравіметри́чне роз-
ві́дування); гравитацио́нная р. гравіта-
ці́йна ро́звідка; дета́льная р. дета́льна 
ро́звідка; инжене́рно-геологи́ческая р. 
інжене́рно-геологіч́на ро́звідка (інже-
не́рно-геологіч́не розві́дування); крупно-
масшта́бная р. великомасшта́бна ро́звідка; 
магни́тная р. магні́тна ро́звідка; морска́я р. 
морська́ ро́звідка; морска́я геофи-
зи́ческая р. морська́ геофізи́чна ро́звідка; 
первонача́льная р. початко́ва ро́звідка; 
предвари́тельная р. попере́дня ро́звідка; 
радиоакти́вная р. радіоакти́вна ро́звідка; 
радиометри́ческая р. радіометри́чна 
ро́звідка; радио́рная р. радіо́рна ро́звідка; 
р. возду́шными взры́вами ро́звідка по-
ві́тря́ними ви́бухами; р. го́рными ра-
бо́тами ро́звідка гірни́чими робо́тами; 
р. кана́вами ро́звідка кана́вами; р. ме́тодом 
эквипотенциа́льных ли́ний ро́звідка 
ме́тодом еквіпотенціа́льних лі́ній; р. по-
ле́зных ископа́емых ро́звідка ко́ри́сних 
копа́лин; р. с попу́тной добы́чей ро́звідка 
з одноча́сним (попу́тним, супрові́дним) 
ви́добутком; р. то́ками высо́кой частоты́ 
ро́звідка стру́мами висо́кої частоти́; 
р. шурфова́нием ро́звідка шурфува́нням; 
сейсми́ческая р. сейсмі́чна ро́звідка; сей-
сми́ческая р. ме́тодом отражённых волн 
сейсмі́чна ро́звідка ме́тодом відби́тих 
хвиль; теллури́ческая р. телури́чна 
ро́звідка; эквипотенциа́льная р. еквіпо-
тенціа́льна ро́звідка; эксплуатацио́нная р. 
експлуатаці́йна ро́звідка; электромаг-
ни́тная р. електромагні́тна ро́звідка; 
я́дерно-геофизи́ческая р. я́дерно-
геофізи́чна ро́звідка 

разве́дочно-эксплуатацио́нный розві́-
дувально-експлуатаці́йний; р.-э-ная 
сква́жина розві́дувально-експлуатаці́йна 
свердлови́на 

разве́дочный розві́дувальний; дета́льно р. 
дета́льно розві́дувальний; р-ная геомет-
риза́ция розві́дувальна геометриза́ція;  
р-ная геофи́зика розві́дувальна геофіз́ика; 
р-ная кана́ва розві́дувальна кана́ва; р-ная 
ли́ния розві́дувальна лі́нія; р-ная моде́ль 
розві́дувальна моде́ль; р-ная пло́щадь 

розві́дувальна пло́ща; р-ная сеть роз-
ві́дувальна мере́жа; р-ная сква́жина роз-
ві́дувальна свердлови́на; р-ная ша́хта 
розві́дувальна ша́хта; р-ное де́ло розві́ду-
вальна спра́ва; р-ные рабо́ты розві́дуваль-
ні робо́ти; р. про́филь розві́дувальний 
про́філь; р. ствол розві́дувальний сто́вбур 
(ствол); р. шурф розві́дувальний шурф; 
р. щуп розві́дувальний щуп 

разве́дчик (работник) розвід́ник, -ка, 
розві́дувач, -ча, т. -чем; р. недр розві́дник 
надр 

разве́дывание розві́дування 
разве́дывать, разве́дать розві́дувати,  

-дую, -дуєш, -дує, розві́дати, -даю, -даєш, -дає 
разверза́ние розверза́ння 
развёрнутый розго́рнутий; р-тая 

ра́ковина розго́рнута черепа́шка (му́шля, 
ско́йка); р-тая фо́рма розго́рнута фо́рма 

развёртка (шурфа) розго́ртка, -ки, д. и п. 
-тці, р. мн. -ток, (неоконч. д. – ещё) розгор-
та́ння 

развёртывание розгорта́ння; р. пове́рх-
ности розгорта́ння пове́рхні; р. про́бы 
розгорта́ння про́би 

разветвле́ние розгалу́ження; концево́е р. 
кінце́ве (кінцьове́) розгалу́ження; р. сбро́сов 
розгалу́ження ски́дів; р. сейсмогоризо́нта 
розгалу́ження сейсмогоризо́нту; р. скла́-
док розгалу́ження скла́док; р. слоёв песка́ 
розгалу́ження шарі́в піску́; тектони́ческое р. 
тектоні́чне розгалу́ження 

разветвлённо-сто́лбчатый розга-
лу́жено-стовпча́стий, розгалу́жено-
стовпча́тий 

разветвлённый розгалу́жений; р-ная 
де́льта розгалу́жена де́льта; р-ная доли́на 
розгалу́жена доли́на; р-ная река́ розга-
лу́жена рі́чка (ріка́); р. бассе́йн розга-
лу́жений басе́йн; р. ледни́к розгалу́жений 
льодови́к; р. сброс розгалу́жений скид 

разветвля́ться розгалу́жуватися, -жується 
разветвля́ющийся розгалу́жувальний; 

р. пото́к розгалу́жувальний поті́к; р. у́голь 
розгалу́жуване ву́гі́лля 

разве́янный розві́яний; р-ная дю́на роз-
ві́яна дю́на 

развива́ть[ся] розвива́ти[ся], -ва́ю, -ва́єш, 
-ва́є[ться]; р. пове́рхности розвива́ти  
пове́рхні 

развива́ющийся розвива́льний; р-щаяся 
антиклина́ль розвива́льна антикліна́ль 
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разви́лина розви́лка, -ки, д. и п. -лці, 
р. мн. -лок; р. оболо́чки фрагмако́на роз-
ви́лка оболо́нки фрагмако́ну 

разви́тие ро́звиток, -тку; антидро́мное 
р. релье́фа антидро́мний ро́звиток ре-
льє́фу; восходя́щее р. висхідни́й ро́звиток; 
гомодро́мное р. гомодро́мний ро́звиток; 
дегради́рующее р. деградува́льний 
ро́звиток; закономе́рное р. закономі́рний 
ро́звиток; индивидуа́льное р. індиві-
дуа́льний ро́звиток; истори́ческое р. істо-
ри́чний ро́звиток; канализи́рованное р. 
каналізо́ваний ро́звиток; коли́чественное р. 
кі́лькісний ро́звиток; конверге́нтное р. 
конверге́нтний ро́звиток; лине́йно-
табли́тчатое р. ліні́йно-табли́тчастий 
ро́звиток; нисходя́щее р. релье́фа низхід-
ни́й ро́звиток рельє́фу; обра́тное р. зво-
ро́тний ро́звиток; органи́ческое р. орга-
ні́чний ро́звиток; паралле́льное р. пара-
ле́льний ро́звиток; пони́женное р. 
зни́жений ро́звиток; прогресси́вное р. 
прогреси́вний ро́звиток; р. ка́ра ро́звиток 
ка́ра; р. ли́стьев ро́звиток ли́стя; р. спор 
ро́звиток спор; регенери́рованное р. ре-
генеро́ваний ро́звиток; скачкообра́зное р. 
стрибкоподіб́ний ро́звиток; телеоним-
фа́льное р. телеонімфа́льний ро́звиток; 
унасле́дованное р. успадко́ваний ро́звиток; 
уско́ренное р. приско́рений (пришви́дше-
ний) ро́звиток; цикли́ческое р. циклі́чний 
ро́звиток 

ра́звитый розви́нутий, розви́нений;  
р-тая по́чва розви́нений (розви́нутий) 
ґрунт; р. релье́ф розви́нутий (розви́нений) 
рельє́ф 

разво́дье розво́ддя 
разгази́рование розгазува́ння 
разго́нка розго́нка, -ки, д. и п. -нці, р. мн. 

-нок; р. не́фти розго́нка на́фти 
разгружа́ющий розванта́жувальний; р-щие 

вы́работки розванта́жувальні ви́робки 
разгру́зка розванта́ження, (неоконч. д. – 

ещё) розванта́жування; р. давле́ния роз-
ванта́ження ти́ску 

разгру́зочный розванта́жувальний; р-ная 
сква́жина розванта́жувальна свердлови́на 

разда́вливание розда́влювання, роз-
ча́влювання 

раздва́ивать[ся], раздвои́ть[ся] роз-
дво́ювати[ся], -во́юю, -во́юєш, -во́ює[ться], 
роздво́їти[ся], -во́ю, -во́їш, -во́їть[ся] 

раздва́ивающийся роздво́ювальний; 
р. ледни́к роздво́ювальний льодови́к 

раздви́г ро́зсув, -ва, розсо́вування, роз-
су́нення 

раздвое́ние роздво́єння, (неоконч. д. или 
состояние – ещё) роздво́ювання; дихото-
ми́ческое р. дихотомі́чне роздво́єння; 
р. жи́лы роздво́єння жи́ли 

раздво́енный, раздвоённый роздво́єний, 
двійча́стий; р. микроли́т роздво́єний  
мікролі́т; р. пласт роздво́єний пласт (роз-
дво́єний шар) 

разде́л по́діл, -лу; акусти́ческий р. акус-
ти́чний по́діл; ре́зкостный р. рі́зкісний 
по́діл 

разделе́ние по́діл, -лу; геохими́ческое р. 
геохімі́чний по́діл; магни́тное р. маг-
ні́тний по́діл; р. в распла́вленном сос-
тоя́нии по́діл у розпла́вленому ста́ні; 
р. вре́мени по́діл ча́су; р. тяжёлых 
жи́дкостей по́діл важки́х ріди́н; р. изо-
то́пов по́діл ізото́пів; р. ма́гмы по́діл 
ма́гми; р. минера́лов по́діл мінера́лів; 
р. анома́лий по́діл анома́лій; р. нагру́зки 
по́діл наванта́ження; р. напряже́ния по́діл 
напру́ги (напру́ження); тектони́ческое р. 
тектоні́чний по́діл; электромагни́тное р. 
електромагні́тний по́діл; энергети́ческое р. 
енергети́чний по́діл 

разделённый поді́лений, розді́лений;  
р-ные ро́мбовые про́бы поді́лені ро́мбові 
про́би; р-ные сте́нки розді́лені сті́нки 

раздели́тель розді́льник, -ка; р. Джо́нсона 
розді́льник Джо́нсона; р. образцо́в  
розді́льник зразкі́в; трубопрово́дный р. 
трубопрові́дний розді́льник 

раздели́тельный розді́лювальний; р-ная 
жи́дкость розді́лювальна рідина́ 

раздельнозерни́стый роздільнозерни́стий 
раздельнолепестны́е сущ., мн. розділь-

нопелюстко́ві, -вих 
разде́льный 1. розді́льний, (отделяю-

щий) відокре́млювальний; 
2. (разграничительный) розмежува́льний 
разделя́ющий розді́лювальний, роз-

ді́льний; р-щая пло́скость розді́лювальна 
(розді́льна) площина́; р-щая сте́нка роз-
ді́лювальна (розді́льна) сті́нка; р-щая 
то́лща розді́льна то́вща; р. гре́бень роз-
ді́лювальний (розді́льний) гре́бінь 

раздоломи́чивание роздоломі́чування 
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раздо́льненский роздо́льненський; р-кая 
сви́та роздо́льненська сві́та 

раздробле́ние роздро́блення, роздрі́б-
нення, (неоконч. д. – ещё) роздробля́ння, 
роздро́блювання, роздрі́бнювання 

раздроблённость роздріб́леність, -ності, 
т. -ністю, роздрі́бненість, -ності, т. -ністю 

раздроблённый роздро́блений, роздрі́б-
нений; р-ная зо́на роздро́блена (роз-
дрі́бнена) зо́на; р-ная ма́гма роздро́блена 
(роздріб́нена) ма́гма; р-ная поро́да роз-
дро́блена поро́да; р-ная про́ба роз-
дро́блена (роздрі́бнена) про́ба; р-ное 
строе́ние роздро́блена (роздрі́бнена) бу-
до́ва; р. ко́нус роздро́блений (роз-
дрі́бнений) ко́нус; р. пласт роздро́блений 
пласт (роздро́блений шар) 

раздробля́ющий роздрі́бнювальний, роз-
дрібни́й; р-щая си́ла роздрі́бнювальна 
(роздрібна́) си́ла 

разду́в розду́в, -ву; р. жи́лы розду́в 
жи́ли; тру́бчатый р. трубча́стий розду́в 

раздувание роздува́ння 
раздува́ть[ся], разду́ть[ся] роздува́ти[ся], 

-ва́ю, -ва́єш, -ва́є[ться], розду́ти[ся], -ду́ю,  
-ду́єш, -ду́є[ться] 

раздува́ющийся роздувни́й, розду-
ва́льний; р. пласт роздувни́й (розду-
ва́льний) пласт; р. слой роздувни́й (розду-
ва́льний) шар  

разду́тый розду́тий 
разжижа́емый розрід́жуваний 
разжижа́ть[ся], разжиди́ть[ся] розрі́джу-

вати[ся], -джую, -джуєш, -джує[ться], розрі-
ди́ти[ся], -ріджу́, -рі́диш, -рі́дить[ся] 

разжижа́ющий розрід́жувальний; р-щее 
вещество́ розрі́джувальна речовина́ 

разжиже́ние розрід́ження, (неоконч. д. – 
ещё) розрід́жування 

разлага́ть[ся], разложи́ть[ся] розклада́-
ти[ся], -да́є[ться], розкла́сти[ся], -де́[ться] 

разлага́ющийся розкладни́й; р-щееся 
вещество́ розкладна́ речовина́ 

разла́мывание розла́мування; прикон-
та́ктовое р. приконта́ктове розла́мування 

ра́тновский ра́тнівський; р-кая сви́та 
ра́тнівська сві́та 

разливно́й розливни́й; р-но́е о́зеро роз-
ливне́ о́зеро 

разлинзова́ние розлінзува́ння 
разлистова́ние розлистува́ння 

разлисто́ванный розлисто́ваний; р-ная 
поро́да розлисто́вана поро́да 

разлисто́вывать[ся], разлистова́ть[ся] 
розлисто́вувати[ся], -вую, -вуєш, -вує[ться], 
розлистува́ти[ся], -ту́ю, -ту́єш, -ту́є[ться] 

различе́ние розрі́знення, (неоконч. д. – 
ещё) розрізня́ння; временно́е р. часове́ 
розріз́нення; постоя́нное р. пості́йне роз-
рі́знення 

разли́чие різни́ця, -ці, т. -цею, (отли-
чие) відмі́нність, -ності, т. -ністю, відмі́на, 
-ни; геофизи́ческое р. геофізи́чна від-
мі́нність (відмі́на); межродово́е р. міжро-
дова́ відмі́нність (відмі́на); р. крис-
талли́ческой фо́рмы відмі́нність криста-
лі́чної фо́рми; термина́льное р. термі-
на́льна відмі́нність (відмі́на); фациа́льное р. 
фаціа́льна відмі́нність (відмі́на) 

различи́мый розріз́нювальний, розріз́-
нюваний; (заметный) помі́тний; р-мое 
движе́ние розріз́нюваний (помі́тний) рух 

разложе́ние розклада́ння, розкла́дення, 
ро́зклад, -ду; механи́ческое р. механі́чне 
розклада́ння (розкла́дення); р. бакте́риями 
розклада́ння (розкла́дення, ро́зклад) бак-
те́ріями; р. органи́ческого вещества́ роз-
клада́ння (розкла́дення, ро́зклад) орга-
ні́чної речовини́; р. поро́д розклада́ння 
порі́д; р. расте́ний розклада́ння (роз-
кла́дення) росли́н; терми́ческое р. тер-
мі́чне розклада́ння (розкла́дення) 

разложи́вшийся розкла́дений; р-шаяся 
поро́да розкла́дена поро́да; р. вы́ход роз-
кла́дений ви́хід; р. известня́к розкла́дений 
вапня́к; р. у́голь розкла́дене ву́гі́лля 

разло́м розло́м, -му, розла́м, -му; возро-
ждённый р. відро́джений (відно́влений) 
розло́м; глуби́нный р. глиби́нний розло́м; 
глы́бовый р. бри́ловий (гли́бовий) роз-
ло́м; ко́ровый р. ко́ровий розло́м; ме́лкий р. 
мілки́й розло́м; основно́й р. основни́й роз-
ло́м; Первома́йско-Трахтеми́ровский р. 
Первома́йсько-Трахтеми́рівський розло́м; 
планета́рный глуби́нный р. планета́рний 
глиби́нний розло́м; попере́чный р. попе-
ре́чний розло́м; р. без смеще́ния розло́м 
без змі́щення; р. в земно́й коре́ розло́м у 
земні́й корі́; р. растяже́ния розло́м роз-
тя́гнення; р. сжа́тия розло́м сти́снення 
(сти́ску); региона́льный р. регіона́льний 
розло́м; трансфо́рмный р. трансфо́рмний 
розло́м; У́герский р. У́герський розло́м; 



раз раз 

625 

У́словский р. У́словський розло́м; 
центра́льный глуби́нный р. центра́льний 
глиби́нний розло́м; Шепето́вский р. Ше-
петі́вський розло́м; Ю́жно-Доне́цкий р. 
Півде́ннодоне́цький розло́м; Ю́жно-
Ха́рьковский р. Півде́нноха́рківський 
розло́м; Ю́рьевский р. Ю́р'ївський розло́м 

разло́манный розла́маний; р. ко́нус 
розла́маний ко́нус 

размагни́ченный розмагні́чений 
размагни́чивание розмагні́чування 
размагни́чивать[ся], размагни́тить[ся] 

розмагні́чувати[ся], -чую, -чуєш, -чує[ться], 
розмагні́тити[ся], -ні́чу, -ні́тиш, -ні́тить[ся] 

разма́чивание розмо́чування 
размельче́ние роздріб́нення, подрі́бнен-

ня, (неоконч. д. – ещё) роздріб́нювання, 
подрі́бнювання 

размельчённый роздріб́нений, по-
дрі́бнений; р-ная поро́да роздріб́нена 
(подрі́бнена) поро́да 

разме́р ро́змір, -ру; вне́шний р. зо́вніш-
ній ро́змір; горизонта́льный р. горизон-
та́льний ро́змір; действи́тельный р. 
ді́йсний ро́змір; лине́йный р. ліні́йний 
ро́змір; попере́чный р. попере́чний роз-
мір; преде́льный р. грани́чний ро́змір; 
р. месторожде́ния ро́змір родо́вища; р. над-
ви́га ро́змір на́суву; р. решётки ро́змір 
ґра́ток; расчётный р. розрахунко́вий ро́змір; 
эффекти́вный р. ефекти́вний ро́змір 

разме́ренный розмі́рений; р-ное осад-
конакопле́ние розмі́рене осадконагро-
ма́дження (осадконакопи́чення) 

разме́рность розмі́рність, -ності, т. -ністю, 
вимі́рність, -ності, т. -ністю; р. простра́н-
ства розмі́рність (вимі́рність) про́стору 

разме́рный розмі́рний; р-ная ли́ния 
розмір́на лі́нія 

разме́тка розмі́тка, -ки, д. и п. -тці, р. мн. 
-ток, (неоконч. д. – ещё) розміча́ння, роз-
мі́чування 

разме́ченный розмі́чений; р-ная спи-
ра́лью пласти́на розмі́чена спіра́ллю пла-
сти́на 

размеще́ние розмі́щення, розташува́ння, 
(неоконч. д. – ещё) розмі́щування, розта-
шо́вування; р. сква́жин розташува́ння (роз-
мі́щення) свердлови́н; р. поле́зных иско-
па́емых розмі́щення ко́ри́сних копа́лин; 
территориа́льное р. територіа́льне роз-
мі́щення (розташува́ння); флюида́льное р. 
флюїда́льне розмі́щення (розташува́ння) 

размножа́ться розмно́жуватися, -жується 
размножа́ющийся розмно́жувальний 
размноже́ние розмно́ження 
размножи́тель розмно́жувач, -ча, т. -чем; 

нейтро́нный р. нейтро́нний розмно́жувач 
размока́емость розмо́чуваність, -ності, 

т. -ністю 
размока́ние розмока́ння; р. гру́нта роз-

мока́ння ґру́нту 
размора́живание розморо́жування 
размы́в 1. (действие) розмива́ння, роз-

миття́, розми́в, -ву; р. морско́й водо́й роз-
мива́ння (розмиття́, розми́в) морсько́ю 
водо́ю; р. речно́й водо́й розмива́ння (роз-
миття́, розми́в) річково́ю водою; р. реч-
но́го ру́сла розмива́ння (розмиття́, роз-
ми́в) річково́го ру́сла; 

2. (размытое водой место) розми́в, -ву 
размыва́емый розмивни́й; р. бе́рег роз-

мивни́й бе́рег 
размыва́ние розмива́ння; р. кро́вли  

розмива́ння покрі́влі 
размыва́ть[ся], размы́ть[ся] розми-

ва́ти[ся], -ва́ю, -ва́єш, -ва́є[ться], роз-
ми́ти[ся], -ми́ю, -ми́єш, -ми́є[ться] 

размыва́ющий розмива́льний; р-щее 
де́йствие розмива́льна ді́я 

размы́вка розмиття́, (неоконч. д. – ещё) 
розмива́ння 

размывно́й розмивни́й; р. меа́ндр роз-
мивни́й меа́ндр 

размы́вчатый розми́вчастий 
размыка́ющий розмика́льний; р. меха-

ни́зм розмика́льний механі́зм 
размыка́ющийся розмикни́й 
размы́тый розми́тий; р-тая скла́дка  

розми́та скла́дка; р. бе́рег розми́тий бе́рег; 
р. грунт розми́тий ґрунт; р. торф роз-
ми́тий торф; р. о́стров розми́тий о́стрів; 
р. подзо́л розми́тий підзо́л 

размягча́емость розм'я́кливість, -вості, 
т. -вістю, розм'я́кшуваність, -ності, т.  
-ністю; р. поро́ды розм'я́кливість (роз-
м'я́кшуваність) поро́ди 

размягче́ние розм'я́кшення, (неоконч. д. 
– ещё) розм'я́кшування 

размягчённый розм'я́кшений 
размягчи́тельный розм'я́кшувальний 
размяка́ть, размя́кнуть (о почве)  

розм'яка́ти, -ка́є, розм'я́кнути, -м'я́кне 
разнови́дность різнови́дність, -ності, т. 

-ністю, різно́вид, -ду; легни́товая р. у́гля́ 
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легні́това різнови́дність ву́гі́лля (легні́то-
вий різно́вид ву́гі́лля); перехо́дная р. пере-
хідна́ різнови́дність (перехідни́й різно́вид) 

разновреме́нность різночасо́вість, -вості, 
т. -вістю, різноча́сність, -ності, т. -ністю 

разновреме́нный різночасови́й, різно-
ча́сний; р-ное месторожде́ние різночасове́ 
родо́вище 

разнозерни́стый різнозерни́стий 
разнозу́бый різнозу́бий; р-бая дву-

ство́рка різнозу́ба двосту́лка 
разноимённый різнойме́нний; р-ное 

электри́чество різнойме́нна еле́ктрика; 
р. заря́д різнойме́нний заря́д 

разному́скульный різному́скульний;  
р-ная двуство́рка різному́скульна дво-
сту́лка 

разнонапра́вленный різноспрямо́ваний; 
р-ная слои́стость (слоева́тость) різно-
спрямо́вана шарува́тість  

разноно́гие сущ., мн. різноно́гі; разно-
но́гие ракообра́зные різноно́гі ракопо-
ді́бні 

разнопо́люсный різнопо́люсний; р-ная 
ра́ковина різнопо́люсна черепа́шка (му́шля, 
ско́йка) 

разнополя́рный різнополя́рний 
разноро́дный різнорід́ний; р-ная по-

ро́да різнорі́дна поро́да; р-ная среда́ різ-
норі́дне середо́вище; р-ное напласто-
ва́ние різнорід́не напластува́ння (нашару-
ва́ння); р. цеме́нт різнорі́дний цеме́нт 

разно́с розно́с, -су, розне́сення; 
а́йсберговые р-сы а́йсбергові розно́си; 
р. электро́дов розно́с електро́дів 

ра́зностный різнице́вий; р-ное давле́ние 
різнице́вий тиск 

разносторо́нний різнобі́чний, різносто-
ро́нній 

ра́зность різни́ця, -ці; р. минера́лов різ-
ни́ця мінера́лів; р. потенциа́лов різни́ця 
потенціа́лів; р. фаз різни́ця фаз; цветова́я р. 
ко́лірна різни́ця 

разноти́пный різноти́пний; палиноло-
ги́чески р. палінологі́чно різноти́пний 

разнотолщи́нность різнотовщи́нність,  
-ності, т. -ністю 

разноцве́тный різноба́рвний, різно-
ко́лірний, різнокольоро́вий 

разнощебнево́й різнощебене́вий 
разнощитко́вые сущ., мн. різнощитко́ві, 

-вих 

разноэлемента́рный різноелемента́рний 
разнояче́истый різнокомі́рчастий 
разобща́ющий роз'є́днувальний 
разобще́ние роз'є́днання, відокре́млення, 

(неоконч. д. – ещё) роз'є́днування, відок-
ре́млювання; вертика́льное р. верти-
ка́льне роз'є́днання (відокре́млення); 
р. горизо́нта роз'є́днання (відокре́млення) 
горизо́нту; р. жи́лы роз'є́днання (відок-
ре́млення) жи́ли; р. пласта́ роз'єдна́ння 
(відокре́млення) пласта́ (ша́ру) 

разобщённый роз'є́днаний, відокре́мле-
ний; р-ная замо́чная пласти́на роз'є́днана 
(відокре́млена) замко́ва пласти́на 

разо́мкнутый розі́мкнений, розі́мкнутий 
разо́рванный розі́рваний; р-ная скла́дка 

розі́рвана скла́дка; р-ная слои́стость (слое-
ва́тость) розі́рвана шарува́тість; р-ная фле-
ксу́ра розі́рвана флексу́ра; р. верши́нный 
щито́к розі́рваний верши́нний щито́к; 
р. лакколи́т розі́рваний лаколі́т 

разориенти́ровать[ся] дезорієнту-
ва́ти[ся], -ту́ю, -ту́єш, -ту́є[ться] 

разори́т разори́т, -ту 
разраба́тываемый розро́блюваний; р-мое 

месторожде́ние розро́блюване родо́вище; 
р. пласт розро́блюваний пласт (роз-
ро́блюваний шар) 

разраба́тывать[ся], разрабо́тать[ся] 
розробля́ти[ся], -ля́ю, -ля́єш, -ля́є[ться], 
розро́блювати, -люю, -люєш, -лює[ться], 
розроби́ти[ся], -роблю́, -ро́биш, -ро́бить[ся] 

разрабо́тка розро́бка, -ки, д. и п. -бці,  
р. мн. -бок, (действие) розро́блення,  
(неоконч. д. – ещё) розробля́ння, роз-
ро́блювання; бульдо́зерная р. буль-
до́зерна розро́бка; буто́рная р. буто́рна 
розро́бка; восходя́щая р. висхідна́ роз-
ро́бка; гидравли́ческая р. ро́ссыпей гід-
равлі́чна розро́бка розси́пищ (ро́зсипів); 
дра́жная р. дра́жна розро́бка; комби-
ни́рованная р. комбіно́вана розро́бка; 
малорента́бельная р. малорента́бельна 
розро́бка; механизи́рованная р. механі-
зо́вана розро́бка; откры́тая р. разре́зом 
відкри́та розро́бка ро́зрізом; подзе́мная р. 
підзе́мна розро́бка; р. карье́ра розро́бка 
кар'є́ру; р. месторожде́ния розро́бка ро-
до́вища; р. накло́нными слоя́ми розро́бка 
похи́лими шара́ми; р. усту́пами розро́бка 
усту́пами; р. што́льней розро́бка 
што́льнею; селекти́вная р. селекти́вна 
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розро́бка; совме́стная р. спі́льна розро́бка; 
сплошна́я р. суці́льна розро́бка 

разраста́ние розроста́ння 
разраще́ние розро́щення; воротникооб-

ра́зное р. коміроподі́бне розро́щення 
разреже́ние розрід́ження, (неоконч. д. – 

ещё) розрід́жування 
разре́женный розрід́жений; р-ная волна́ 

розрід́жена хви́ля; р. газ розрід́жений газ; 
разрежённый лес розрі́джений ліс 

разре́з ро́зріз, -зу; розріз́ування; ба-
за́льный р. база́льний ро́зріз; боково́й 
попере́чный р. бічни́й (бокови́й) попе-
ре́чний ро́зріз; боково́й р. бічни́й (бокови́й) 
ро́зріз; бурово́й р. бурови́й ро́зріз; 
ве́кторный (векториа́льный) р. ве́кторний 
(векторіа́льний) ро́зріз; вертика́льный р. 
вертика́льний ро́зріз; восстанови́тельный р. 
відно́вний ро́зріз; вре́менный р. тимчасо́вий 
ро́зріз; генерализи́рованный р. генералі-
зо́ваний ро́зріз; геоизотерми́ческий р. 
геоізотермі́чний ро́зріз; геокрилоги́чес-
кий р. геокрилогі́чний ро́зріз; геоло-
ги́ческий р. геологі́чний ро́зріз; геомор-
фологи́ческий р. геоморфологіч́ний 
ро́зріз; геоэлектри́ческий р. геоелек-
три́чний ро́зріз; гидрологи́ческий р. гід-
рологіч́ний ро́зріз; горизонта́льный р. 
горизонта́льний ро́зріз; градие́нтный р. 
градіє́нтний ро́зріз; дета́льный р. де-
та́льний ро́зріз; динами́ческий р. дина-
мі́чний ро́зріз; есте́ственный р. при-
ро́дний ро́зріз; за́дний р. за́дній ро́зріз; 
идеа́льный р. ідеа́льний ро́зріз; кинема-
ти́ческий р. кінемати́чний ро́зріз; ко-
ло́нковый р. коло́нковий ро́зріз; конден-
си́рованный р. конденсо́ваний ро́зріз; 
литологи́ческий р. літологі́чний ро́зріз; 
норма́льный р. норма́льний ро́зріз; обоб-
щённый р. узага́льнений ро́зріз; односто-
ро́нний р. однобі́чний ро́зріз; опо́рный р. 
опо́рний ро́зріз; осево́й р. осьови́й ро́зріз; 
палеонтологи́ческий р. палеонтологі́чний 
ро́зріз; палеосейсми́ческий р. палеосейс-
мі́чний ро́зріз; пере́дний р. пере́дній 
ро́зріз; подсво́довый р. підсклепі́нний 
ро́зріз; попере́чный р. попере́чний ро́зріз; 
продо́льный р. поздо́вжній (подо́вжній) 
ро́зріз; произво́льный р. дові́льний 
ро́зріз; про́фильный р. про́фільний ро́зріз; 
радиа́льный р. радіа́льний ро́зріз; р. глу-
би́нной сейсми́чности ро́зріз глиби́нної 

сейсмі́чності; р. оса́дков ро́зріз о́падів; 
р. сква́жины ро́зріз свердлови́ни; р. то́лщи 
ро́зріз то́вщі; сагитта́льный р. сагіта́льний 
ро́зріз; сводно́й р. звідни́й ро́зріз; сейс-
ми́ческий р. сейсмі́чний ро́зріз; страти-
графи́ческий р. стратиграфі́чний ро́зріз; 
стратотипи́ческий р. стратотипо́вий 
ро́зріз; структу́рный р. структу́рний 
ро́зріз; сумма́рный р. сума́рний ро́зріз; 
схемати́ческий р. схемати́чний ро́зріз; 
тангенциа́льный р. тангенціа́льний 
ро́зріз; теорети́ческий р. теорети́чний 
ро́зріз; типово́й р. типови́й ро́зріз; 
у́гольный р. ву́гі́льний ро́зріз; фик-
си́рованный р. фіксо́ваний ро́зріз 

разреза́емость розріз́уваність, -ності, т. 
-ністю 

разреза́ющий розріза́льний; р-щее де́й-
ствие розріза́льна ді́я 

разрезно́й розрізни́й, розріз́увальни́й; 
р-на́я кана́ва розрізна́ кана́ва; р-на́я тран-
ше́я розрізна́ транше́я 

разреша́ющий розді́лювальний, розді́ль-
ний, розрі́знювальний; р-щая спосо́бность 
розді́лювальна (розді́льна, розрі́знювальна) 
зда́тність; р-щее вре́мя розді́лювальний 
(розді́льний, розрі́знювальний) час 

разреше́ние до́звіл, -волу, (действие) 
розв'яза́ння, ви́рішення, (неоконч. д. – ещё) 
розв'я́зування, вирі́шування 

разро́зненный розріз́нений; р-ная час-
ти́ца розрі́знена ча́стка (части́нка); 
р. шток розріз́нений шток 

разруша́ть[ся], разру́шить[ся] руйну-
ва́ти[ся], -ну́ю, -ну́єш, -ну́є[ться], зруйну-
ва́ти[ся], -ну́ю, -ну́єш, -ну́є[ться] 

разруша́ющий руйнівни́й; р-щая на-
гру́зка руйнівне́ наванта́ження; р-щее 
тече́ние руйнівна́ течія́ 

разруше́ние зруйнува́ння, (неоконч. д. – 
ещё) руйнува́ння; гидравли́ческое р. гід-
равлі́чне зруйнува́ння (руйнува́ння); гидро-
механи́ческое р. гідромехані́чне зруйну-
ва́ння (руйнува́ння); избира́тельное р. 
ви́бірне зруйнува́ння; механи́ческое р. 
механі́чне зруйнува́ння; пласти́ческое р. 
пласти́чне руйнува́ння; р. минера́ла зруй-
нува́ння мінера́лу; физи́ческое р. фізи́чне 
зруйнува́ння; червяко́вое р. черв'яко́ве 
(хробако́ве) руйнува́ння 

разру́шенный зруйно́ваний, поруй-
но́ваний, розруйно́ваний; р-ная поро́да 
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зруйно́вана поро́да; р. вулка́н зруй-
но́ваний (поруйно́ваний, розруйно́ваний) 
вулка́н; р. грунт зруйно́ваний ґрунт 

разруши́тельность руйні́вність, -ності, 
т. -ністю 

разруши́тельный руйнівни́й; р-ная 
си́ла руйнівна́ си́ла; р-ное де́йствие руй-
нівна́ ді́я; р-ное землетрясе́ние руйнівни́й 
землетру́с; р. вулка́н руйнівни́й вулка́н; 
р. метаморфи́зм руйнівни́й метаморфі́зм 

разры́в розри́в, -ву; гидравли́ческий р. 
пласта́ гидравлі́чний розри́в пласта́ 
(ша́ру); конседиментацио́нный р. консе-
диментаці́йний розри́в; ко́ровый р. 
ко́ровий розри́в; ограни́чивающий р. об-
ме́жувальний розри́в; попере́чный р. попе-
ре́чний розри́в; постконседимента-
цио́нный р. постконседиментаці́йний роз-
ри́в; р. жи́лы розри́в жи́ли; р. непре-
ры́вности розри́в безпере́рвності (непе-
ре́рвності); р. пласто́в розри́в пласті́в (ша-
рі́в); р. поро́д розри́в порі́д; р. растяже́ния 
розри́в розтя́гнення; р. смеще́ния розри́в 
змі́щення; р. спло́шности розри́в суці́ль-
ності; рассе́янный р. розсі́яний розри́в; 
сбро́совый (сбро́сный, сбросно́й) р. скид-
ни́й розри́в; сло́жный р. складни́й розри́в; 
согла́сный р. згі́дний розри́в; сосредо-
то́ченный р. зосере́джений розри́в; тек-
тони́ческий р. тектоні́чний розри́в 

разрыва́ть[ся], разры́ть[ся] розри-
ва́ти[ся], -ва́ю, -ва́єш, -ва́є[ться], роз-
ри́ти[ся], -ри́ю, -ри́єш, -ри́є[ться] 

разрыва́ющий розривни́й; р-щая на-
гру́зка розривне́ наванта́ження 

разрывно́й, разры́вный розривни́й;  
р-на́я деформа́ция розривна́ деформа́ція; 
р-на́я дислока́ция розривна́ дислока́ція; 
р-на́я пове́рхность розривна́ пове́рхня;  
р-но́е движе́ние розривни́й рух; р-но́е 
наруше́ние розривне́ пору́шення; р-но́е 
несогла́сие розривна́ незгі́дність; р-но́е 
тече́ние розривна́ течія́ 

разрытый розри́тий, розко́паний 
разрыхлённый розпу́шений, під-

пу́шений; р. грунт розпу́шений (під-
пу́шений) ґрунт 

разрыхля́емость розпу́шуваність, -ності, 
т. -ністю 

разря́д розря́д, -ду; атмосфе́рный р. ат-
мосфе́рний розря́д; двои́чный р. двій-
ко́вий розря́д; искрово́й р. іскрови́й роз-

ря́д; коро́нный р. коро́нний розря́д; элек-
три́ческий р. електри́чний розря́д 

разря́дный розря́дний; р-ная ёмкость 
розря́дна є́мність (мі́сткість); р-ное устро́й-
ство розря́дний при́стрій; р. ко́нтур роз-
ря́дний ко́нтур; р. ток розря́дний струм 

разряже́ние розря́дження, (неоконч. д. – 
ещё) розряджа́ння 

разубо́женный збі́днений; р. орео́л 
збі́днений орео́л 

разуплотне́ние розущі́льнення; р. глин 
розущі́льнення глин 

разупоря́дочение розупорядкува́ння; 
р. структу́ры розупорядкува́ння структу́ри 

разъеда́ние роз'їда́ння 
разъеда́ть[ся], разъе́сть[ся] роз'їда́-

ти[ся], -да́є[ться], роз'ї́сти[ся], -з'ї́сть[ся] 
разъеда́ющий роз'їдни́й; р-щая вода́  

роз'їдна́ вода́; р-щая жи́дкость роз'їдна́ 
рідина́; р-щее вещество́ роз'їдна́ речовина́ 

разъе́денный роз'ї́дений; р. криста́лл 
роз'ї́дений криста́л 

разъединённый роз'є́днаний; р-ные 
ро́мбовые по́ры роз'є́днані ро́мбові по́ри 

разъедини́тель роз'є́днувач, -ча, т. -чем; 
заземлённый р. зазе́млений роз'є́днувач; 
лине́йный р. ліні́йний роз'є́днувач 

разъедини́тельный роз'є́днувальний;  
р-ное устройство роз'є́днувальний при́лад 

разъединя́ть[ся], разъедини́ть[ся] 
роз'є́днувати[ся], -ную, -нуєш, -нує[ться], 
роз'єдна́ти[ся], -на́ю, -на́єш, -на́є[ться] 

разъединя́ющий роз'є́днувальний 
разъе́зд роз'ї́зд, -ду 
раи́т раї́т, -ту 
ра́йбер ра́йбер, -ра 
ра́йбольский ра́йбольський; р-кие слои́ 

ра́йбольські шари́  
райгоро́дский райгоро́дський; р-кая де-

пре́ссия райгоро́дська депре́сія; р-кая 
то́лща райгоро́дська то́вща 

раймонди́т раймонди́т, -ту 
райо́н райо́н, -ну; агра́рно-промы́шлен-

ный р. агра́рно-промисло́вий райо́н;  
антраци́товый р. антраци́товий райо́н; 
асейсми́ческий р. асейсмі́чний райо́н; 
засу́шливый р. посу́шливий (засу́шливий) 
райо́н; газоно́сный р. газоно́сний райо́н; 
гидрогеологический р. гідрогеологі́чний 
райо́н; каменноу́гольный р. кам'яно-
ву́гі́льний райо́н; ка́рстовый р. ка́рстовий 
райо́н; нефтено́сный р. нафтоно́сний 
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райо́н; ни́зменный р. низови́нний (ни-
зи́нний) райо́н; пенесейсми́ческий р. пе-
несейсмі́чний райо́н; подвижно́й р. ру-
хо́мий (пересувни́й) райо́н; по́днятый р. 
пі́дня́тий (піді́йня́тий) райо́н; прибре́ж-
ный р. узбере́жний (прибере́жний) райо́н; 
промы́шленный р. промисло́вий райо́н; 
равни́нный р. рівни́нний райо́н; 
р. накопле́ния райо́н нагрома́дження (на-
копи́чення); р. наруше́ния поро́д райо́н 
пору́шення порі́д; р. обводне́ния райо́н 
обво́днення; р. оледене́ния райо́н зледе-
ні́ння (заледені́ння); р. оседа́ния райо́н 
осіда́ння; р. по́ймы райо́н запла́ви (за-
пла́вини); р. смы́ва райо́н зми́ву; р. со-
ляны́х куполо́в райо́н соляни́х бань 
(ку́полів); ру́дный р. ру́дний райо́н; сейс-
ми́ческий р. сейсмі́чний райо́н; страто-
типи́ческий р. стратотипо́вий райо́н; 
углено́сный р. вуглено́сний райо́н; 
усто́йчивый р. стійки́й райо́н; эквато-
риа́льный р. екваторіа́льний райо́н 

райони́рование районува́ння; геохи-
ми́ческое р. геохімі́чне районува́ння; ги-
дрогеологи́ческое р. гідрогеологі́чне ра-
йонува́ння; инжене́рно-геологи́ческое р. 
інжене́рно-геологіч́не районува́ння; неф-
тегеологи́ческое р. нафтогеологі́чне райо-
нува́ння; сейсми́ческое р. сейсмі́чне райо-
нува́ння; экосисте́мное р. екосисте́мне 
районува́ння 

раклиджи́т ракліджи́т, -ту 
ра́ковина черепа́шка, -ки, д. и п. -шці, р. 

мн. -шок, му́шля, -лі, т. -лею, ско́йка, -ки, 
д. и п. -йці, р. мн. -йок; агглютини́рован-
ная р. аглютино́вана черепа́шка (му́шля, 
ско́йка); адволю́тная р. адволю́тна чере-
па́шка (му́шля, ско́йка); акли́новая 
(акли́нная) р. аклі́нова (аклі́нна) чере-
па́шка (му́шля, ско́йка); аллостро́фная р. 
алостро́фна черепа́шка (му́шля, ско́йка); 
аллотро́пная р. алотро́пна черепа́шка 
(му́шля, ско́йка); аммонитоподо́бная р. 
амонітоподі́бна черепа́шка (му́шля, 
ско́йка); бактритоподо́бная р. бактрито-
поді́бна черепа́шка (му́шля, ско́йка); без-
зу́бая р. беззу́ба черепа́шка (му́шля, 
ско́йка); бесперегоро́дочная р. безперего-
ро́дкова черепа́шка (му́шля, ско́йка); бес-
пупко́вая р. безпупко́ва черепа́шка 
(му́шля, ско́йка); бикони́ческая р. бі-
коні́чна черепа́шка (му́шля, ско́йка); би-

латера́льная р. білатера́льна черепа́шка 
(му́шля, ско́йка); блюдцеви́дная р. блюд-
цеподі́бна черепа́шка (му́шля, ско́йка); 
бревикони́ческая р. бревіконі́чна чере-
па́шка (му́шля, ско́йка); веерообра́зная р. 
віялоподі́бна черепа́шка (му́шля, ско́йка); 
веретенови́дная (веретенообра́зная) р. 
веретеноподі́бна черепа́шка (му́шля, 
ско́йка); вивипаро́идная р. вівіпаро́їдна 
черепа́шка (му́шля, ско́йка); взду́тая р. 
зду́та черепа́шка (му́шля, ско́йка); 
во́гнуто-вы́пуклая р. уві́гну́то-опу́кла 
(уві́гну́то-ви́пукла) черепа́шка (му́шля, 
скойка); вы́пукло-пло́ская р. опу́кло-
пло́ска черепа́шка (му́шля, ско́йка); гели-
ко́идная р. геліко́їдна черепа́шка (му́шля, 
ско́йка); гетеростро́фная (гетеростро-
фи́ческая) р. гетеростро́фна (гетеростро-
фі́чна) черепа́шка (му́шля, ско́йка);  
гиперстро́фная р. гіперстро́фна чере-
па́шка (му́шля, ско́йка); гироцерако́новая р. 
гіроцерако́нова черепа́шка (му́шля, 
ско́йка); голосто́мная р. голосто́мна чере-
па́шка (му́шля, ско́йка); гомеостро́фная 
(гомеострофи́ческая) р. гомеостро́фна 
(гомеострофі́чна) черепа́шка (му́шля, 
ско́йка); гранули́рованная р. грану-
льо́вана черепа́шка (му́шля, ско́йка); гру-
боперфори́рованная р. грубоперфо-
ро́вана черепа́шка (му́шля, ско́йка); гру-
бопесча́нистая р. грубопіскува́та (грубо-
піща́ниста) черепа́шка (му́шля, ско́йка); 
двояковы́пуклая р. двоопу́кла (дво-
ви́пукла) черепа́шка (му́шля, ско́йка); 
двука́мерная р. двока́мерна черепа́шка 
(му́шля, ско́йка); двуство́рчатая (двух-
ство́рчатая) р. двосту́лкова (двостул-
ча́ста) черепа́шка (му́шля, ско́йка); двух-
ря́дная р. дворя́дна черепа́шка (му́шля, 
ско́йка); деколли́рованная р. деко-
лі́рувана черепа́шка (му́шля, ско́йка); дек-
сиотро́пная р. дексіотро́пна черепа́шка 
(му́шля, ско́йка); декстра́льная р. дек-
стра́льна черепа́шка (му́шля, ско́йка); дис-
кови́дная р. дископоді́бна черепа́шка 
(му́шля, ско́йка); дискоида́льная р. дис-
коїда́льна черепа́шка (му́шля, ско́йка); 
дихотоми́чески ветвя́щаяся р. дихото-
мі́чно розгалу́жена черепа́шка (му́шля, 
ско́йка); длиннокони́ческая р. довгоко-
ні́чна черепа́шка (му́шля, ско́йка); древо-
ви́дная (древообра́зная) р. деревоподі́бна 



рак рак 

630 

черепа́шка (му́шля, ско́йка); жезлови́дная р. 
жезлоподі́бна черепа́шка (му́шля, ско́йка); 
закры́тая р. закри́та черепа́шка (му́шля, 
ско́йка); за́мкнутая р. за́мкнена 
(за́мкнута) черепа́шка (му́шля, ско́йка); 
звёздчатая р. зірча́ста черепа́шка (му́шля, 
ско́йка); земляна́я р. земляна́ ра́ковина; 
зия́ющая р. зя́юча черепа́шка (му́шля, 
ско́йка); змееви́дная (змееподо́бная) р. 
змієподіб́на черепа́шка (му́шля, ско́йка); 
известко́вая р. вапняна́ черепа́шка 
(му́шля, ско́йка); изо́гнутая р. зі́гнена 
(зі́гнута, ви́гнута) черепа́шка (му́шля, 
ско́йка); инволю́тная р. інволю́тна чере-
па́шка (му́шля, ско́йка); колпачкови́дная р. 
ковпачкоподі́бна черепа́шка (му́шля, 
ско́йка); конволю́тная р. конволю́тна 
черепа́шка (му́шля, ско́йка); кони́ческая р. 
коні́чна черепа́шка (му́шля, ско́йка); кону-
сови́дная (конусообра́зная) р. конусопо-
ді́бна черепа́шка (му́шля, ско́йка); корот-
кокони́ческая р. короткоконі́чна чере-
па́шка (му́шля, ско́йка); кремни́стая р. 
крем'яни́ста (кремени́ста) черепа́шка 
(му́шля, ско́йка); крыла́тая р. крила́та 
черепа́шка (му́шля, ско́йка); куколкооб-
ра́зная р. лялькоподі́бна черепа́шка 
(му́шля, ско́йка); куполови́дная (куполо-
обра́зная) р. банеподі́бна (куполоподі́бна) 
черепа́шка (му́шля, ско́йка); ле́вая р. лі́ва 
черепа́шка (му́шля, ско́йка); левозавёрну-
тая р. лівозаго́рнута черепа́шка (му́шля, 
ско́йка); левозакру́ченная р. лівозак-
ру́чена черепа́шка (му́шля, ско́йка); ле-
воперекрыва́ющая р. лівоперекрива́льна 
черепа́шка (му́шля, ско́йка); левосто-
ро́нняя р. лівобі́чна (лівосторо́ння) чере-
па́шка (му́шля, ско́йка); лейотро́пная р. 
лейотро́пна черепа́шка (му́шля, ско́йка); 
личи́ночная р. личи́нкова черепа́шка 
(му́шля, ско́йка); лонгокони́ческая р. 
лонгоконі́чна черепа́шка (му́шля, ско́йка); 
лутуитико́новая р. лутуїтико́нова чере-
па́шка (му́шля, ско́йка); ло́жная р. не-
спра́вжня черепа́шка (му́шля, ско́йка); 
ложнопо́ристая р. псевдопо́риста чере-
па́шка (му́шля, ско́йка); матери́нская р. 
матери́нська черепа́шка (му́шля, ско́йка); 
мёртвая р. ме́ртва черепа́шка (му́шля, 
ско́йка); мидиеподо́бная р. мідієподіб́на 
черепа́шка (му́шля, ско́йка); милио-
ли́новая р. міліолі́нова черепа́шка 

(му́шля, ско́йка); многока́мерная р. бага-
тока́мерна черепа́шка (му́шля, ско́йка); 
монаксо́нная р. монаксо́нна черепа́шка 
(му́шля, ско́йка); морска́я р. морська́ че-
репа́шка (му́шля, ско́йка); мультипо-
ля́рная р. мультиполя́рна черепа́шка 
(му́шля, ско́йка); нару́жная р. зо́внішня 
черепа́шка (му́шля, ско́йка); наутили-
ко́новая р. наутіліко́нова черепа́шка 
(му́шля, ско́йка); не́жная р. ні́жна чере-
па́шка (му́шля, ско́йка); незавёрнутая р. 
незаго́рнута черепа́шка (му́шля, ско́йка); 
необъе́млющая р. неохо́пна черепа́шка 
(му́шля, ско́йка); неперфори́рованная р. 
неперфоро́вана черепа́шка (му́шля, 
ско́йка); непо́ристая р. непо́риста чере-
па́шка (му́шля, ско́йка); непра́вильно-
клубкови́дная р. непра́вильно-
клубкоподі́бна черепа́шка (му́шля, 
ско́йка); неравноство́рчатая р. нерівно-
сту́лкова черепа́шка (му́шля, ско́йка);  
неравносторо́нняя р. нерівнобі́чна (нерів-
носторо́ння) черепа́шка (му́шля, ско́йка); 
обра́тно изо́гнутая р. зворо́тно зі́гнута 
черепа́шка (му́шля, ско́йка); одно-
ка́мерная р. однока́мерна черепа́шка 
(му́шля, ско́йка); одномо́рфная р. одно-
мо́рфна черепа́шка (му́шля, ско́йка); од-
ноо́сная р. однові́сна (одноосьова́) чере-
па́шка (му́шля, ско́йка); одноря́дная р. 
одноря́дна черепа́шка (му́шля, ско́йка); 
одноство́рчатая р. односту́лкова чере-
па́шка (му́шля, ско́йка); окру́гло-
куполови́дная р. окру́гло-банеподі́бна 
(окру́гло-куполоподі́бна) черепа́шка 
(му́шля, ско́йка); ортоконоида́льная р. 
ортоконоїда́льна черепа́шка (му́шля, 
ско́йка); ортостро́фная р. ортостро́фна 
черепа́шка (му́шля, ско́йка); ортоцера-
ко́новая р. ортоцерако́нова черепа́шка 
(му́шля, ско́йка); перламу́тровая р. пер-
ламу́трова черепа́шка (му́шля, ско́йка); 
перфори́рованная р. перфоро́вана чере-
па́шка (му́шля, ско́йка); планиспи-
ра́льная р. планіспіра́льна черепа́шка 
(му́шля, ско́йка); плекзоги́рная р. плекзо-
гі́рна черепа́шка (му́шля, ско́йка); пло́ско-
вы́пуклая р. пло́ско-опу́кла (пло́ско-
ви́пукла) черепа́шка (му́шля, ско́йка); пло-
скоспира́льная р. плоскоспіра́льна чере-
па́шка (му́шля, ско́йка); плотносвёрнутая р. 
щільнозго́рнута черепа́шка (му́шля, ско́йка); 
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по́ристая р. по́риста черепа́шка (му́шля, 
ско́йка); потериоцерко́новая р. потеріо-
церко́нова черепа́шка (му́шля, ско́йка); 
правосторо́нняя р. правобі́чна (правосто-
ро́ння) черепа́шка (му́шля, ско́йка); при-
ро́сшая р. приро́сла черепа́шка (му́шля, 
ско́йка); пряма́я р. пряма́ черепа́шка 
(му́шля, ско́йка); прямолине́йная р. пря-
моліні́йна черепа́шка (му́шля, ско́йка); 
псевдобуго́рчатая р. псевдогорбкува́та 
черепа́шка (му́шля, ско́йка); псевдоинво-
лю́тная р. псевдоінволю́тна черепа́шка 
(му́шля, ско́йка); псевдоплоскоспи-
ра́льная р. псевдоплоскоспіра́льна чере-
па́шка (му́шля, ско́йка); псевдорезупи-
на́тная р. псевдорезупіна́тна черепа́шка 
(му́шля, ско́йка); пупкофо́рмная р. пуп-
кофо́рмна черепа́шка (му́шля, ско́йка); 
равнопо́люсная р. рівнопо́люсна чере-
па́шка (му́шля, ско́йка); равноство́рчатая р. 
рівностулча́ста (рівносту́лкова) черепа́шка 
(му́шля, ско́йка); равносторо́нняя р. рів-
нобі́чна (рівносторо́ння) черепа́шка 
(му́шля, ско́йка); развёрнутая р. роз-
го́рнута черепа́шка (му́шля, ско́йка); раз-
нопо́люсная р. різнопо́люсна черепа́шка 
(му́шля, ско́йка); р. без манти́йного 
си́нуса черепа́шка (му́шля, ско́йка) без 
манті́йного си́нуса; р. без то́чечной стру-
кту́ры черепа́шка (му́шля, ско́йка) без 
крапко́во́ї (точко́во́ї) структу́ри; р. без 
у́мбо черепа́шка (му́шля, ско́йка) без 
у́мбо; р. корнено́жки черепа́шка (му́шля, 
ско́йка) коренені́жки; р. просте́йших че-
репа́шка (му́шля, ско́йка) найпрості́ших; 
р. разруше́ния черепа́шка (му́шля, 
ско́йка) руйнува́ння; р. с беспоря́дочным 
расположе́нием ка́мер черепа́шка 
(му́шля, ско́йка) з безла́дним розташу-
ва́нням ка́мер; р. с больши́м число́м обо-
ро́тов черепа́шка (му́шля, ско́йка) з ве-
ли́кою кіл́ькістю о́бертів; р. с глубо́кими 
пупка́ми черепа́шка (му́шля, ско́йка) з 
глибо́кими пупка́ми; р. с двумя́ обо-
ро́тами черепа́шка (му́шля, ско́йка) з дво-
ма́ о́бертами; р. с закры́тым у́мбо чере-
па́шка (му́шля, ско́йка) із закри́тим у́мбо; 
р. с манти́йным си́нусом черепа́шка 
(му́шля, ско́йка) з манті́йним си́нусом; 
р. со спинны́м завива́нием черепа́шка 
(му́шля, ско́йка) зі спинни́м за-
кру́чуванням; р. со́тового строе́ния чере-

па́шка (му́шля, ско́йка) стільнико́вої 
(щільнико́вої) будо́ви; р. с постоя́нно 
меня́ющейся о́сью черепа́шка (му́шля, 
ско́йка) з пості́йно мінли́вою віс́сю;  
р. с то́чечной структу́рой черепа́шка 
(му́шля, ско́йка) з крапко́во́ю (точко́во́ю) 
структу́рою; р. ули́тки черепа́шка 
(му́шля, ско́йка) ра́влика (слимака́); 
раскру́чивающаяся р. розкру́чувальна 
черепа́шка (му́шля, ско́йка); свёрнутая р. 
зго́рнута черепа́шка (му́шля, ско́йка); сед-
лови́дная (седлообра́зная) р. сідлопо-
ді́бна черепа́шка (му́шля, ско́йка); секре-
цио́нная р. секреці́йна черепа́шка (му́шля, 
ско́йка); симметри́ческие (симмет-
ри́чные) р-ны симетри́чні черепа́шки 
(му́шлі, ско́йки); синупалиа́тная р. сину-
паліа́тна черепа́шка (му́шля, ско́йка);  
сифоносто́мная р. сифоносто́мна чере-
па́шка (му́шля, ско́йка); скаляри́дная р. 
скаляри́дна черепа́шка (му́шля, ско́йка); 
ско́шенная вперёд р. ско́шена 
(скри́влена) впере́д черепа́шка (му́шля, 
ско́йка); скрытопупко́вая р. захованопуп-
ко́ва черепа́шка (му́шля, ско́йка); 
со́гнутая р. зі́гнута черепа́шка (му́шля, 
ско́йка); соскови́дная р. соскоподі́бна 
черепа́шка (му́шля, ско́йка); спи́нно-
двояковы́пуклая р. спи́нно-двоопу́кла 
(спи́нно-двови́пукла) черепа́шка (му́шля, 
ско́йка); спира́льная р. спіра́льна чере-
па́шка (му́шля, ско́йка); спира́льно-
винтова́я р. спіра́льно-гвинтова́ чере-
па́шка (му́шля, ско́йка); спира́льно-
плоскостна́я р. спіра́льно-площи́нна че-
репа́шка (му́шля, ско́йка); субквадра́тная р. 
субквадра́тна черепа́шка (му́шля, ско́йка); 
субкоста́льная р. субкоста́льна черепа́шка 
(му́шля, ско́йка); субсфери́ческая р. 
субсфери́чна черепа́шка (му́шля, ско́йка); 
сфери́ческая р. сфери́чна черепа́шка 
(му́шля, ско́йка); тарфицерако́новая р. 
тарфіцерако́нова черепа́шка (му́шля, 
ско́йка); термина́льная р. терміна́льна 
черепа́шка (му́шля, ско́йка); то́чечная р. 
крапко́ва́ (точко́ва́) черепа́шка (му́шля, 
ско́йка); трёхъя́дерная р. трия́дерна чере-
па́шка (му́шля, ско́йка); трохо́идная р. 
трохо́їдна черепа́шка (му́шля, ско́йка); 
трохоспира́льная р. трохоспіра́льна че-
репа́шка (му́шля, ско́йка); трохоцера-
ко́новая р. трохоцерако́нова черепа́шка 
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(му́шля, ско́йка); трохоцеро́идная р. тро-
хоцеро́їдна черепа́шка (му́шля, ско́йка); 
тру́бчатая р. трубча́ста черепа́шка 
(му́шля, ско́йка); уплощённая р. 
спло́щена черепа́шка (му́шля, ско́йка); 
уса́дочная р. уса́дкова ра́ковина; ушкооб-
ра́зная р. вушкоподі́бна черепа́шка 
(му́шля, ско́йка); ушна́я р. вушна́ 
ра́ковина; фета́льная р. фета́льна чере-
па́шка (му́шля, ско́йка); фистулёзная р. 
фістульо́зна черепа́шка (му́шля, ско́йка); 
хити́ново-фосфа́тная р. хіти́ново-
фосфа́тна черепа́шка (му́шля, ско́йка); 
целоконоида́льная р. целоконоїда́льна 
черепа́шка (му́шля, ско́йка); циртоконои-
да́льная р. циртоконоїда́льна черепа́шка 
(му́шля, ско́йка); циртоцерако́новая р. 
циртоцерако́нова черепа́шка (му́шля, 
ско́йка); чечевицеобра́зная р. сочеви-
цеподі́бна черепа́шка (му́шля, ско́йка); 
эволю́тная р. еволю́тна черепа́шка 
(му́шля, ско́йка); экзогастри́ческая р. 
екзогастри́чна черепа́шка (му́шля, ско́йка); 
эмбриона́льная р. ембріона́льна чере-
па́шка (му́шля, ско́йка); эндогаст-
ри́ческая р. ендогастри́чна черепа́шка 
(му́шля, ско́йка); эндоти́рованная р.  
ендото́вана черепа́шка (му́шля, ско́йка) 

ра́ковина-гребёнка черепа́шка-гребі́нка, 
черепа́шки-гребі́нки 

ра́ковина-футля́р черепа́шка-футля́р, 
черепа́шки-футля́ра 

ра́ковинный черепа́шковий; р-ная пла-
сти́нка черепа́шкова пласти́нка; р-ная 
поро́да черепа́шкова поро́да; р-ная фо́рма 
черепа́шкова фо́рма; р-ные амёбы чере-
па́шкові аме́би; р. желобо́к черепа́шковий 
жолобо́к; р. известня́к черепа́шковий 
вапня́к; р. нака́т черепа́шковий нака́т 

раковинообра́зный черепашкоподі́бний 
ра́ковистость ра́ковистість, -тості, т. -тістю 
ра́ковистый ра́ковистий; р-тая поро́да 

ра́ковиста поро́да; р-тая структу́ра 
ра́ковиста структу́ра; р-тая тексту́ра 
ра́ковиста тексту́ра; р. агломера́т 
ра́ковистий агломера́т; р. известня́к 
ра́ковистий вапня́к; р. изло́м ра́ковистий 
злам (злом); р. сла́нец ра́ковистий сла́нець 

ра́ковый ра́ковий; р. ка́мешек ра́ковий 
камі́нчик 

ракообра́зные сущ., мн. ракоподі́бні, -них; 
беспа́нцирные р. безпа́нцерні (безпа́н-

цирні) ракоподі́бні; веслоно́гие р. весло-
но́гі ракоподі́бні; ветвистоу́сые р. гілляс-
тову́сі ракоподі́бні; вы́сшие р. ви́щі рако-
поді́бні; десятино́гие р. десятино́гі рако-
поді́бні; дре́вние р. да́вні ракоподі́бні; 
жаброно́гие р. зяброно́гі ракоподі́бні; 
и́стинные р. спра́вжні ракоподі́бні; лис-
тоно́гие р. листоно́гі ракоподі́бні; ни́зшие р. 
ни́жчі ракоподі́бні; перви́чно-и́стинные р. 
перви́нно-спра́вжні ракоподі́бні; равно-
но́гие р. рівноно́гі ракоподі́бні; разно-
но́гие р. різноно́гі ракоподі́бні; ра-
ку́шковые р. черепа́шкові ракоподі́бні; 
ротоно́гие р. ротоно́гі ракоподі́бні; сте-
бельчатогла́зые р. стебельчастоо́кі  
(стеблистоо́кі) ракоподі́бні; суставчато-
скорлу́пые р. суглобистошкаралу́пні ра-
коподі́бні; тонкопа́нцирные р. тонко-
па́нцирні (тонкопа́нцерні) ракоподі́бні; 
усоно́гие р. вусоно́гі ракоподі́бні; чере-
поко́жие р. черепошкі́рі ракоподі́бні 

ракоскорпио́н ракоскорпіо́н, -на 
ракоскорпионови́дный ракоскорпіоно-

поді́бний 
раку́ша раку́ша, -ші, т. -шею 
раку́шечник, раку́шник черепа́шник, -ка 
раку́шечниковый черепа́шниковий; 

р. краб черепа́шниковий краб 
раку́шечный черепа́шковий; р-ная 

по́чва черепа́шковий ґрунт; р-ное дно 
черепа́шкове дно; р-ные отложе́ния чере-
па́шкові ві́дклади; р. грунт черепа́шковий 
ґрунт; р. известня́к черепа́шковий вапня́к; 
р. конгломера́т черепа́шковий конгломе-
ра́т; р. ме́ргель черепа́шковий ме́ргель; 
р. мра́мор черепа́шковий ма́рмур; р. пе-
со́к черепа́шковий пісо́к; р. слой чере-
па́шковий шар  

раку́шка черепа́шка, -ки, д. и п. -шці, 
р. мн. -шок, му́шля, -лі, т. -лею, ско́йка,  
-ки, д. и п. -йці, р. мн. -йок 

раку́шковый черепа́шковий, ско́йковий; 
р-вые ракообра́зные черепа́шкові ракопо-
ді́бні; р. рачо́к черепа́шковий (ско́йковий) 
рачо́к 

ральстони́т ральстоні́т, -ту 
ра́ма ра́ма, -ми; ка́мерная р. ка́мерна 

ра́ма; крепёжная р. кріпи́льна ра́ма 
рамдори́т рамдори́т, -ту 
раме́т раме́т, -ту 
рамзаи́т рамзаї́т, -ту 
ра́мка ра́мка, -ки, д. и п. -мці, р. мн. -мок 
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раммельсберги́т рамельсбергі́т, -ту  
ра́мный ра́мний; р-ная крепь ра́мне 

крі́плення 
рамои́т рамої́т, -ту 
рамп рамп, -па 
ра́мпа ра́мпа, -пи 
ра́мповый ра́мповий; р-вая доли́на 

ра́мпова доли́на 
рамсделли́т рамсделі́т, -ту 
ра́мулы мн. ра́мули, -лів 
рамфо́ринг рамфо́ринг, -га 
рана́лиевый рана́лієвий; р-вая гипо́теза 

рана́лієва гіпо́теза 
ранг ранг, -гу; таксономи́ческий р. так-

сономі́чний ранг 
ра́нговый ра́нговий; р-вая зо́на ра́нгова 

зо́на 
ранданни́т рандані́т, -ту 
ранди́т ранди́т, -ту 
рандоми́т рандомі́т, -ту 
рани́т рані́т, -ту 
ранк ранк, -ка 
ранкамаи́т ранкамаї́т, -ту 
ранквили́т ранквілі́т, -ту 
ранкили́т ранкілі́т, -ту 
раннеавстри́йский ранньоавстрі́йський; 

р-кая фа́за скла́дчатости ранньоавст-
рі́йська фа́за складча́стості 

раннеальпи́йский ранньоальпі́йський; 
р. геотектони́ческий цикл ранньоаль-
пі́йський геотектоні́чний цикл 

раннеаппала́чский ранньоаппала́чський; 
р. геотектони́ческий цикл ранньоаппа-
ла́чський геотектоні́чний цикл 

раннемагмати́ческий ранньомагма-
ти́чний; р-кое месторожде́ние ранньома-
гмати́чне родо́вище 

раннетрети́чный ранньотрети́нний; 
р. пери́од раньотрети́нний пері́од 

ра́нний ра́нній; р-нее оледене́ние ра́ннє 
зледені́ння (заледені́ння); р. желе́зный 
век ра́нній залі́зний вік; р. голоце́н ра́нній 
голоце́н; р. метаморфи́зм ра́нній мета-
морфі́зм; р. эволюциони́зм ра́нній еволю-
ціоні́зм; р-няя жизнь ра́ннє життя́; р-няя 
эпо́ха ра́ння епо́ха 

рансери́т рансери́т, -ту 
рансети́т рансети́т, -ту 
рансоми́т рансомі́т, -ту 
рансьеи́т рансьєї́т, -ту 
ранункули́т ранункулі́т, -ту 

рапа́ ропа́, -пи́; гидротерма́льная р. гід-
ротерма́льна ропа́; до́нная р. до́нна ропа́; 
и́ловая р. му́лова (намуло́вана) ропа́;  
межкриста́льная р. міжкриста́льна ропа́; 
пове́рхностная р. поверхне́ва ропа́;  
соляна́я р. соляна́ ропа́ 

рапаки́ви рапакі́ві (нескл.) 
рапакививи́дный рапаківіподі́бний 
рапаки́ви-сиени́т рапакі́ві-сієні́т, -ту 
рапидоли́т рапідолі́т, -ту 
рапи́лли мн. рапі́лі, -лей 
ра́пный ро́пний, роп'яни́й; р-ное о́зеро 

роп'яне́ о́зеро 
расвуми́т расвумі́т, -ту 
расевини́т расевіні́т, -ту 
раскалённость розжа́реність, -ності, т.  

-ністю, розпе́ченість, -ності, т. -ністю 
раскалённый розжа́рений, розпе́чений; 

р-ная вулкани́ческая ту́ча розжа́рена 
(розпе́чена) вулкані́чна хма́ра; р-ная ла-
ви́на розжа́рена (розпе́чена) лави́на; р-ная 
ли́ния розжа́рена (розпе́чена) лі́нія; р-ная 
части́ца розжа́рена (розпе́чена) ча́стка 
(части́нка); р-ное о́блако розжа́рена (роз-
пе́чена) хма́ра; р. детри́тус розжа́рений 
(розпе́чений) детри́тус 

раска́лывание розко́лювання; моро́зное р. 
моро́зне розко́лювання; р. ке́рна роз-
ко́лювання ке́рна 

раска́лывающий розко́лювальний 
раскаля́ться розжа́рюватися, -рюється, 

розпіка́тися, -ка́ється 
раскисле́ние розки́снення, (неоконч. д. – 

ещё) розки́снювання 
раскисли́тель розки́снювач, -ча, т. -чем 
раскисля́ть[ся], раскисли́ть[ся] розки-

сня́ти[ся], -ня́є[ться], розкисни́ти[ся],  
-ки́снить[ся] 

раскладно́й розкладни́й; р-на́я су́мка 
розкладна́ су́мка 

раско́л розко́л, -лу, розко́лення, (неоконч. д. 
– ещё) розко́лювання 

раско́п  розко́п, -пу 
раско́панный розко́паний 
раско́пка розко́пка, -ки, д. и п. -пці, 

р. мн. -пок, (неоконч. д. – ещё) розко́пування 
раско́почный розко́пувальний 
раско́с розкі́с, -ко́су; ветрово́й р. вітро-

вий розкі́с 
раско́ска, раско́сина розко́сина, -ни; 

двусторо́нняя (двухсторо́нняя) р. дво-
бі́чна (двосторо́ння) розко́сина 
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раскристаллиза́ция розкристаліза́ція, -ції 
раскристаллизова́ние розкристалізува́ння 
раскристаллизо́ванный розкристалі-

зо́ваний 
раскро́шенный розкри́шений; р-ная 

структу́ра розкри́шена структу́ра 
раскру́чивающийся розкру́чувальний; 

р-щаяся ра́ковина розкру́чувальна чере-
па́шка (му́шля, ско́йка) 

раскрыва́ние розкрива́ння; текто-
ни́ческое р. тектоні́чне розкрива́ння 

раскрыва́ть[ся], раскры́ть[ся] розкри-
ва́ти[ся], -ва́ю, -ва́єш, -ва́є[ться], роз-
кри́ти[ся], -ри́ю, -ри́єш, -ри́є[ться] 

раскры́тость розкри́тість, -тості, т. -тістю 
ра́совый ра́совий; р-вая ю́ность ра́сова 

ю́ність 
распа́вшийся розпадни́й; р-шаяся по-

ро́да розпадна́ поро́да 
распа́д ро́зпад, -ду; геохими́ческий р. 

геохімі́чний ро́зпад; есте́ственный р. по-
ро́д приро́дний ро́зпад порі́д; мета-
ми́ктный р. метаміќтний ро́зпад; обра-
ти́мый р. оборотни́й (відно́вний) ро́зпад; 
позитро́нный р. позитро́нний ро́зпад; 
радиоакти́вный р. радіоакти́вний ро́зпад; 
р. агрега́тов ро́зпад агрега́тів; р. изо-
мо́рфных сме́сей ро́зпад ізомо́рфних 
су́мішей; р. минера́лов ро́зпад мінера́лів; 
р. твёрдых раство́ров ро́зпад тверди́х 
ро́зчинів 

распада́ться, распа́сться розпада́тися,  
-да́ється, розпа́стися, -паде́ться 

распада́ющийся розпадни́й 
распада́ние ро́зпад, -ду, (неоконч. д. – 

ещё) розпада́ння; р. глыб ро́зпад (розпа-
да́ння) брил (глиб); р. поро́д ро́зпад (роз-
пада́ння) порі́д 

распадно́й розпадни́й 
распа́док розпа́дина, -ни, розпа́док, -дку 
распакеро́вка розпакерува́ння 
распило́вка розпи́лювання, розпиля́ння; 

р. ка́мня розпи́лювання (розпиля́ння) ка́меню 
распило́вочный, распи́лочный роз-

пи́лювальний; р. стано́к розпи́лювальний 
верста́т 

распи́т распі́т, -ту 
распла́в ро́зплав, -ву; водосодержа́щий р. 

водовмі́сний ро́зплав; инконгруэ́нтный р. 
інконгруе́нтний ро́зплав; интерку́мулюс-
ный р. інтерку́мулюсний ро́зплав; кон-
груэ́нтный р. конгруе́нтний ро́зплав; ма-

гмати́ческий р. магмати́чний ро́зплав; 
оста́точный р. за́лишко́вий ро́зплав; пи-
та́ющий р. живи́льний ро́зплав; проме-
жу́точный р. промі́жний ро́зплав; сухо́й р. 
сухи́й ро́зплав; эвтекти́ческий р. евтек-
ти́чний ро́зплав 

расплавле́ние (металла) розпла́влення, 
(неоконч. д. – ещё) розплавля́ння, (воска) 
розто́плення, (неоконч. д. – ещё) роз-
то́плювання; части́чное р. частко́ве роз-
пла́влення (розто́плення) 

распла́вленность розпла́вленість, -ності, 
т. -ністю, розто́плюваність, -ності, т. -ністю 

распла́вленный розпла́влений, розто́пле-
ний; р-ная ма́гма розпла́влена (розто́плена) 
ма́гма; р-ная ма́сса розпла́влена (роз-
то́плена) ма́са; р-ная поро́да розпла́влена 
поро́да; р-ная соль розто́плена сіль; р. элек-
троли́т розпла́влений електролі́т 

расплавля́ть[ся], распла́вить[ся] роз-
плавля́ти[ся], -ля́ю, -ля́єш, -ля́є[ться], роз-
то́плювати[ся], -люю, -люєш, -лює[ться], 
розпла́вити[ся], -влю, -виш, -вить[ся], роз-
топи́ти[ся], -топлю, -топиш, -топить[ся] 

расплавля́ющий розпла́влювальний, 
розто́плювальний 

распознава́ние розпізнава́ння 
располза́ние розповза́ння; р. на́сыпи 

розповза́ння на́сипу 
располза́ться, разползти́сь розпов-

за́тися, -за́ється, розповзти́ся, -зе́ться 
расположе́ние розташува́ння, роз-

мі́щення; веерообра́зное р. віялоподі́бне 
розташува́ння; гравитацио́нное р. граві-
таці́йне розташува́ння; гроздеви́дное р. 
гроноподі́бне розташува́ння (розмі́щення); 
двупоясно́е р. двопоясне́ розташува́ння; 
кольцево́е р. кільцеве́ розташува́ння; 
р. го́рных вы́работок розташува́ння (ро-
змі́щення) гірни́чих ви́робок; р. по 
пло́тности розташува́ння (розмі́щення) за 
щі́льністю; р. пучка́ми розташува́ння 
(розмі́щення) пучка́ми; р. сква́жин розта-
шува́ння свердлови́н; черепи́чное р. чере-
пи́чне розташува́ння; чечевицеобра́зное р. 
сочевицеподі́бне розташува́ння; штыкооб-
ра́зное р. багнетоподі́бне розташува́ння 

располо́женный розташо́ваний 
распо́р ро́зпір, -пору; боково́й р. бічни́й 

(бокови́й) ро́зпір; температу́рный р. тем-
перату́рний ро́зпір 
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распределе́ние розпо́діл, -лу, (действие 
– ещё) розподіля́ння, розподі́лення; бати-
метри́ческое р. батиметри́чний розпо́діл; 
временно́е р. часови́й розпо́діл; высо́тное р. 
висо́тний розпо́діл; геологи́ческое р. геоло-
гі́чний розпо́діл; гравитацио́нное р. граві-
таці́йний розпо́діл; зона́льное р. зона́ль-
ний розпо́діл; компто́новское р. комп-
то́нівський розпо́діл; логарифми́ческое р. 
логарифмі́чний розпо́діл; неравноме́рное р. 
нерівномі́рний розпо́діл; норма́льное р. 
норма́льний розпо́діл; пропорциона́льное р. 
пропорці́йний розпо́діл; простра́нст-
венное р. просторо́вий розпо́діл; равно-
ме́рное р. рівномі́рний розпо́діл; р. на-
пряже́ний розпо́діл напру́г (напру́ження); 
р. по кру́пности розпо́діл за кру́пністю; 
р. Га́усса розпо́діл Га́усса; р. Паска́ля 
розпо́діл Паска́ля; р. Пуассо́на розпо́діл 
Пуассо́на; р. Стью́дента розпо́діл 
Стью́дента; р. Фи́шера розпо́діл Фі́шера; 
энергети́ческое р. енергети́чний розпо́діл 

распределённый розподі́лений; р-ная 
нагру́зка розподі́лене наванта́ження 

распредели́тельный розподі́льний; р-ная 
хроматогра́фия розподі́льна хроматогра́фія; 
р. зако́н розподі́льний (дистрибути́вний) 
зако́н 

распростёртый протя́гнутий, простя́г-
нений; р-тые и́глы протя́гнуті (про-
стя́гнені) голки́ 

распростране́ние поши́рення, розпов-
сю́дження, (неоконч. д. – ещё) по-
ши́рювання, розповсю́джування; веерооб-
ра́зное р. віялоподі́бне розповсю́дження; 
вертика́льное р. вертика́льне поши́рення; 
географи́ческое р. географі́чне по-
ши́рення; площадно́е р. площове́ по-
ши́рення; простра́нственное р. просто-
ро́ве поши́рення; р. взры́ва поши́рення 
ви́буху; р. во вре́мени поши́рення в ча́сі; 
р. волны́ поши́рення хви́лі; р. ледника́ 
поши́рення льодовика́; р. ро́да розпов-
сю́дження (поши́рення) ро́ду; р. тепла́ 
поши́рення тепла́; стратиграфи́ческое р. 
стратиграфі́чне поши́рення; широ́тное р. 
широ́тне поши́рення 

распространённость поши́реність, -ності, 
т. -ністю, розповсю́дженість, -ності, т.  
-ністю; относи́тельная р. відно́сна по-
ши́реність (розповсю́дженість); р. элеме́н-
тов поши́реність елеме́нтів 

распространённый поши́рений, розпо-
всю́джений; повсеме́стно р. повсю́дно 
поши́рений (розповсю́джений) 

распространя́ть[ся], распространи́ть[ся] 
поши́рювати[ся], -рюю, -рюєш, -рює[ться], 
розповсю́джувати[ся], -джую, -джуєш,  
-джує[ться], поши́рити, -рю, -риш, -рить[ся], 
розповсю́дити[ся], -джу, -диш, -дить[ся] 

распространя́ющийся поши́рюваний, 
розповсю́джуваний 

распыле́ние розпи́лення, розпоро́шення, 
розпоро́шування; р. го́рных поро́д роз-
пи́лення (розпоро́шування) гірськи́х порі́д 

распыли́тель розпи́лювач, -ча, т. -чем, 
розпоро́шувач, -ча, т. -чем 

распыли́тельный розпи́лювальний, ро-
зпоро́шувальний 

распыля́емость розпи́люваність, -ності, т. 
-ністю, розпоро́шуваність, -ності, т. -ністю 

распыля́ть[ся], распыли́ть[ся] розпи-
ля́ти[ся], -ля́ю, -ля́єш, -ля́є[ться], роз-
пи́лювати[ся], -люю, -люєш, -лює[ться], 
розпили́ти[ся], -пилю́, -пи́лиш, -пи́лить[ся], 
(о почве, порошке – ещё) розпоро́шувати[ся], 
-шую, -шуєш, -шує[ться], розпоро-
ши́ти[ся], -рошу́, -ро́шиш, -роши́ть[ся] 

рассвердло́вка розсве́рдлення, (неоконч. д. 
– ещё) розсве́рдлювання 

рассве́рливание розсве́рдлювання 
рассве́рливать[ся], рассверли́ть[ся] роз-

све́рдлювати[ся], -люю, -люєш, -лює[ться], 
розсвердли́ти[ся], -лю́, -ли́ш, -ли́ть[ся],  
-ли́ш, -ли́ть[ся] 

рассе́ивание, рассе́яние розсі́ювання, 
розсія́ння; всео́бщее р. зага́льне роз-
сі́ювання (розсі́яння); гипоге́нное р. гіпо-
ге́нне розсі́ювання (розсі́яння); комп-
то́новское р. компто́нівське розсі́ювання 
(розсія́ння); магни́тное р. магні́тне роз-
сі́ювання (розсі́яння); некогере́нтное р. 
некогере́нтне розсі́ювання (розсія́ння); 
неупру́гое р. непру́жне́ розсі́ювання (роз-
сі́яння); односторо́ннее р. однобі́чне роз-
сі́ювання (розсі́яння); р. излуче́ния роз-
сі́ювання (розсія́ння) випромі́нювання; 
р. спор розсі́ювання (розсі́яння) спор; 
симметри́ческое (симметри́чное) р. си-
метри́чне розсі́ювання (розсія́ння); уп-
ру́гое р. пру́жне́ розсі́ювання (розсі́яння) 

рассе́ивать[ся], рассе́ять[ся] роз-
сі́ювати[ся], -сі́юю, -сі́юєш, -сі́ює[ться], 
розсія́ти, -сі́ю, -сі́єш, -сі́є[ться] 
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рассе́ивающий розсі́ювальний; р-щая 
ли́нза розсі́ювальна лі́нза; р. слой роз-
сі́ювальний шар  

расселе́ние розсе́лення, (неоконч. д. – 
ещё) розселя́ння, розсе́лювання 

рассе́лина розко́лина, -ни, розпа́дина,  
-ни, (трещина) тріщ́ина, -ни, (ущелье) 
уще́лина, -ни; вулкани́ческая р. вулка-
ні́чна розко́лина (розпа́дина); го́рная р. 
гірська́ розко́лина (розпа́дина, уще́лина); 
зия́ющая р. зя́юча розко́лина (розпа́дина, 
трі́щина, уще́лина); образо́ванная при-
бо́ем р. утво́рена прибо́єм розко́лина 
(уще́лина, трі́щина); попере́чная р. попе-
ре́чна розко́лина (розпа́дина, трі́щина); 
продо́льная р. поздо́вжня (подо́вжня) 
розко́лина (розпа́дина, тріщ́ина); ра-
диа́льная р. радіа́льна розко́лина (роз-
па́дина, трі́щина); р. по ли́нии сбро́са 
розко́лина за лі́нією ски́ду; сбро́сная 
(сбросна́я, сбро́совая) р. скидна́ роз-
ко́лина (розпа́дина); тру́бчатая р. труб-
ча́ста розко́лина (трі́щина); у́зкая р. вузь-
ка́ розко́лина (трі́щина) 

рассечённый розсі́чений, розтя́тий, ро-
зі́тнутий; изви́листо р-ная спо́ра зви́вис-
то розтя́та (розі́тнута) спо́ра; р-ные сег-
ме́нты розсі́чені (розтя́ті, розі́тнуті) сег-
ме́нти; р. вулка́н розсі́чений (розтя́тий, 
розі́тнутий) вулка́н; р. ландша́фт розсі́чений 
(розтя́тий, розі́тнутий) ландша́фт; р. лист 
розсі́чений (розтя́тий, розі́тнутий) лист 

рассе́чка розсі́чка, -ки, д. и п. -чці, т. мн. 
-чок, (действие – ещё) розсіка́ння 

рассе́янность розсія́ність, -ності, т.  
-ністю, розпоро́шеність, -ності, т. -ністю, 
розки́даність, -ності, т. -ністю; р. пя́тен 
розки́даність плям; р. элеме́нтов роз-
ки́даність елеме́нтів 

рассе́янный розсі́яний; неравноме́рно р. 
нерівномі́рно розсі́яний; равноме́рно р. 
рівномі́рно розсі́яний; р-ная радиа́ция 
розсія́на радіа́ція; р-ная руда́ розсія́на 
руда́; р-ное месторожде́ние розсі́яне ро-
до́вище; р-ное орудене́ние розсі́яне зру-
дені́ння; р-ное освеще́ние розсі́яне 
осві́тлення; р. графи́т розсі́яний графі́т; 
р. мета́лл розсі́яний мета́л; р. разры́в 
розсія́ний розри́в; р. свет розсі́яне сві́тло; 
р. толчо́к розсі́яний по́штовх; р. элеме́нт 
розсія́ний елеме́нт 

рассла́ивание розшаро́вування; р. го́рных 
поро́д розшаро́вування гірськи́х порі́д 

рассла́иваться, расслои́ться розша-
ро́вуватися, -вується, розшарува́тися,  
-ру́ється 

рассла́ивающийся розшаро́вний; р. торф 
розшаро́вний торф 

рассланцо́ванность розсланцьо́ваність,  
-ності, т. -ністю 

рассланцо́ванный розсланцьо́ваний;  
р-ная поро́да розсланцьо́вана поро́да 

рассланцо́вка, рассланцева́ние (дейст-
вие) розсланцюва́ння, (неоконч. д. – ещё) 
розсланцьо́вування 

рассланцо́вывать[ся], рассланцева́ть[ся] 
розсланцьо́вувати[ся], -вує[ться], розслан-
цюва́ти[ся], -цю́є[ться] 

расслое́ние розшарува́ння; гравита-
цио́нное р. гравітаці́йне розшарува́ння; 
клива́жное р. кліва́жне розшарува́ння; 
магмати́ческое р. магмати́чне розшару-
ва́ння; р. по клива́жу розшарува́ння за 
кліва́жем; р. по пло́тности розшарува́ння 
за щі́льністю (густино́ю); тектони́ческое р. 
тектоні́чне розшарува́ння  

расслоённость розшаро́ваність, -ності, 
т. -ністю 

расслоённый розшаро́ваний; одноро́дно р. 
однорід́но розшаро́ваний; р. эллипсо́ид 
розшаро́ваний еліпсо́їд 

рассло́й розшарува́ння 
рассло́йка розшарува́ння, (неоконч. д. – 

ещё) розшаро́вування 
рассо́л розсі́л, -со́лу, (пересыщенный – 

ещё) ропа́; грунтово́й р. ґрунтови́й розсі́л; 
до́нный р. до́нний розсі́л; матери́нский р. 
матери́нський розсі́л; ма́точный р. 
ма́точний розсі́л; метаморфизо́ванный р. 
метаморфізо́ваний розсі́л; оста́точный р. 
за́лишко́вий розсі́л; перви́чный р. пер-
ви́нний (пе́рві́сний) розсі́л; погребённый р. 
похо́ваний розсі́л 

рассоле́ние розсо́лення, (неоконч. д. – 
ещё) розсо́лювання 

рассоли́т розсолі́т, -ту 
рассолохрани́лище розсолосхо́вище, -ща, 

т. -щем 
рассо́льный розсі́льний; р. лёд роз-

сі́льний лід 
рассортиро́ванный розсорто́ваний, по-

сорто́ваний 
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рассортиро́вка розсортува́ння, (неоконч. д. 
– ещё) розсорто́вування 

расстано́вка (действие) розстано́вка, 
розмі́щення; р. приёмников розстано́вка, 
розмі́щення приймачі́в; фла́нговая р. 
фла́нгове розмі́щення; центра́льная р. 
цетра́льне розмі́щення 

расстеклова́ние розсклува́ння; глобу-
ли́товое р. глобулі́тове розсклува́ння; 
гранули́товое р. гранулі́тове розсклу-
ва́ння; зерни́стое р. зерни́сте розсклу-
ва́ння; радиоли́товое р. радіолі́тове роз-
склува́ння; трахи́товое р. трахі́тове роз-
склува́ння; фибро́идное р. фібро́їдне роз-
склува́ння 

расстекло́ванный розскло́ваний; р. об-
сидиа́н розскло́ваний обсидіа́н 

расстоя́ние ві́дстань, -ні, т. -нню, 
ві́ддаль, -лі, т. -ллю; безопа́сное р. без-
пе́чна ві́дстань (ві́ддаль); крити́ческое р. 
крити́чна ві́дстань (ві́ддаль); межплос-
костно́е р. міжплощи́нна ві́дстань 
(ві́ддаль); молекуля́рное р. молекуля́рна 
ві́дстань (ві́ддаль); поля́рное р. поля́рна 
ві́дстань; р. перено́са ві́дстань (ві́ддаль) 
перене́сення; таксономи́ческое р. таксо-
номі́чна ві́дстань; фо́кусное р. фо́кусна 
ві́дстань (ві́ддаль); эпицентра́льное р. 
епіцентра́льна ві́дстань (ві́ддаль) 

рассчи́танный розрахо́ваний; р-ное со-
противле́ние гру́нта розрахо́ваний о́пір 
ґру́нту 

рассыпа́ющийся розсипни́й; р. у́голь 
розсипне́ ву́гі́лля 

рассыпно́й розсипни́й; р-но́е месторож-
де́ние розсипне́ родо́вище; р-но́е о́лово 
розсипне́ о́лово 

рассы́пчатый розси́пчастий, (легко 
крошащийся – ещё) крихки́й; р-тая по-
ро́да розси́пчаста поро́да; р. снег роз-
си́пчастий сніг 

раста́щенный розне́сений, розтя́гнений, 
розтя́гнутий; р-ная руда́ розтя́гнена (роз-
тя́гнута) руда́ 

раство́р ро́зчин, -ну; аэри́рованный р. 
аеро́ваний ро́зчин; бурово́й р. бурови́й 
ро́зчин; во́дный р. во́дний ро́зчин; выще-
ла́чивающий р. вилуго́вувальний (ви-
зо́лювальний) ро́зчин; га́зовый р. га́зовий 
ро́зчин; гидротерма́льный р. гідротер-
ма́льний ро́зчин; гиперге́нный р. гіпер-
ге́нний ро́зчин; гипоге́нный р. гіпоге́нний 

ро́зчин; гли́нистый р. гли́нистий 
(гли́нястий) ро́зчин; грунтово́й р. ґрунто-
ви́й ро́зчин; застыва́ющий р. засти-
га́ючий ро́зчин; идеа́льный р. ідеа́льний 
ро́зчин; известко́вый р. вапня́ний ро́зчин; 
и́стинный р. спра́вжній ро́зчин; исхо́д-
ный р. вихідни́й ро́зчин; кисло́тный р. 
кисло́тний ро́зчин; колло́идный р. ко-
ло́їдний ро́зчин; матери́нский р. мате-
ри́нський ро́зчин; ма́точный р. ма́точний 
ро́зчин; межзерново́й р. міжзернови́й 
ро́зчин; миццеля́рный р. міцеля́рний 
ро́зчин; насы́щенный р. наси́чений 
ро́зчин; нисходя́щий р. низхідни́й ро́зчин; 
норма́льный р. норма́льний ро́зчин; пе-
ренасы́щенный р. перенаси́чений ро́зчин; 
полиме́рный бурово́й р. поліме́рний бу-
рови́й ро́зчин; по́ровый р. по́ровий 
ро́зчин; по́чвенный р. ґрунтови́й ро́зчин; 
продукцио́нный р. продукці́йний ро́зчин; 
р. для буре́ния ро́зчин для бурі́ння; ре-
ли́ктовый р. релі́ктовий ро́зчин; рудо-
но́сный р. рудоно́сний ро́зчин; сквозьмаг-
мати́ческий р. крізьмагмати́чний ро́зчин; 
суперге́нный р. суперге́нний ро́зчин; 
твёрдый р. тверди́й ро́зчин; титро́ванный р. 
титро́ваний ро́зчин; трансмагмати́ческий р. 
трансмагмати́чний ро́зчин; утяжелённый р. 
обва́жнений ро́зчин; флюи́дный р. 
флюї́дний ро́зчин; эвтекти́ческий р. евтек-
ти́чний ро́зчин; эмульсио́нный р. емуль-
сі́йний ро́зчин 

растворе́ние розчи́нення, розчиня́ння; 
магмати́ческое р. магмати́чне розчи́нення 
(розчиня́ння); повто́рное р. повто́рне роз-
чи́нення (розчиня́ння); р. га́за розчи́нення 
(розчиня́ння) га́зу; реакти́вное р. реак-
ти́вне розчи́нення (розчиня́ння) 

растворённый розчи́нений; р-ное веще-
ство́ розчи́нена речовина́; р. газ роз-
чи́нений газ; р. турмали́н розчи́нений 
турмалі́н 

раствори́мость розчи́нність, -ності, т.  
-ністю; взаи́мная р. взає́мна розчи́нність; 
лёгкая р. легка́ розчи́нність; обра́тная р. 
зворо́тна розчи́нність; ограни́ченная р. 
обме́жена розчи́нність; по́лная р. по́вна 
розчи́нність; селекти́вная р. селекти́вна 
розчи́нність; соверше́нная р. доскона́ла 
розчи́нність 

раствори́мый розчи́нний; р-мое веще-
ство́ розчи́нна речовина́; р-мое стекло́ 
розчи́нне скло; р. би́тум розчи́нний бі́тум 
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раствори́тель розчи́нник, -ка 
растворя́ть[ся], раствори́ть[ся] розчи-

ня́ти[ся], -ня́ю, -ня́єш, -ня́є[ться], розчи-
ни́ти[ся], -чиню́, -чи́ниш, -чи́нить[ся] 

растворя́ющий розчи́нювальний; р-щее 
вещество́ розчи́нювальна речовина́; р-щее 
де́йствие розчи́нювальна ді́я 

растека́ние розтіка́ння; р. льда розті-
ка́ння льо́ду 

растека́ющийся розтічни́й; р. пото́к  
розтічни́й поті́к 

расте́ние росли́на, -ни; автоге́нное р. 
автоге́нна росли́на; автотро́фное р. авто-
тро́фна росли́на; анемога́мное р. анемо-
га́мна росли́на; анемофи́льное р. анемо-
фі́льна росли́на; боло́тное р. боло́тяна 
(боло́тна) росли́на; ветроопыля́емое р. 
вітрообпи́лювана росли́на; вечнозелёное р. 
вічнозеле́на росли́на; водопла́вающее р. 
водоплавна́ (водопливу́ча, водопливка́) 
росли́на; водяно́е р. водяна́ росли́на; 
вы́мершее р. ви́мерла росли́на; вы́сшее р. 
ви́ща росли́на; голосеменно́е р. голона-
сі́нна росли́на; двудо́мное р. дводо́мна 
росли́на; древе́сное р. деревна́ росли́на; 
земново́дное р. земново́дна росли́на; изо-
по́ровое р. ізопо́рова росли́на; ископа́емое р. 
викопна́ росли́на; масляни́стое р. олі́їста 
росли́на; мезотрофи́ческое р. мезотро-
фі́чна росли́на; мезотро́фное р. мезо-
тро́фна росли́на; многоле́тнее р. багато-
рі́чна росли́на; мохообра́зное р. мохопо-
ді́бна росли́на; назе́мное р. назе́мна рос-
ли́на; насекомоопыля́емое р. комахоза-
пи́лювана росли́на; ни́зшее р. ни́жча рос-
ли́на; однодо́мное р. однодо́мна росли́на; 
одноле́тнее р. однолі́тня росли́на;  
покрытосеменно́е р. покритонасі́нна рос-
ли́на; ползу́щее р. повзу́ча росли́на; рав-
носпо́ровое р. рівноспо́рова (однаково-
спо́рова) росли́на; семенно́е р. насі́нна (на-
сіннє́ва) росли́на; сосу́дистое р. суди́нна 
росли́на; спо́ровое р. спо́рова росли́на; 
сухолюби́вое р. сухолю́бна росли́на; теп-
лолюби́вое р. теплолю́бна росли́на; тра-
вяни́стое р. трав'яни́ста росли́на; углеоб-
разова́тельное р. вуглетві́рна росли́на; 
холодолюби́вое р. холодолю́бна росли́на; 
цветко́вое р. квіткова́ росли́на; широко-
ли́ственное р. широколи́стяна росли́на; 
эвтрофи́ческое р. евтрофі́чна росли́на; 
энтомофи́льное р. ентомофі́льна росли́на 

растениея́дный рослиної́дний; р-ное 
живо́тное рослиної́дна твари́на 

расти́тельность росли́нність, -ності, т.  
-ністю; бога́тая р. бага́та росли́нність; 
боло́тная р. боло́тяна (боло́тна) рос-
ли́нність; во́дная р. во́дна росли́нність; 
ди́кая р. ди́ка росли́нність; лесна́я р. лі-
сова́ росли́нність; лугова́я р. лу́кова (лу-
гова́) росли́нність; ме́стная р. місце́ва 
росли́нність; надво́дная р. надво́дна рос-
ли́нність; прибре́жная р. узбере́жна (при-
бере́жна) росли́нність; пы́шная р. роз-
кі́шна (бу́йна) росли́нність; степна́я р. 
степова́ росли́нність; торфообразу́ющая р. 
торфотві́рна росли́нність; ча́хлая р. убо́га 
росли́нність 

расти́тельный росли́нний; р-ная жизнь 
росли́нне життя́; р-ная земля́ росли́нна 
земля́; р-ная поро́да росли́нна поро́да;  
р-ная ткань росли́нна ткани́на; р-ная 
труха́ росли́нна по́терть; р-ные микроос-
та́тки росли́нні мікроре́штки; р. клей 
росли́нний клей; р. микрооргани́зм рос-
ли́нний мікрооргані́зм; р. мир росли́нний 
світ; р. органи́зм росли́нний органі́зм; 
р. покро́в росли́нний по́крив; р. у́голь 
росли́нне ву́гі́лля 

растоли́т растолі́т, -ту 
растопле́ние розто́плення 
растопля́ть[ся], растопи́ть[ся] роз-

то́плювати[ся], -люю, -люєш, -лює[ться], 
розтопи́ти[ся], -плю́, -то́пиш, -пить[ся] 

растре́скавшийся розтріс́каний, по-
трі́сканий 

растре́скивание розтріс́кування; моро-
зобо́йное р. морозобі́йне розтріс́кування 

растре́скиваться, растре́скаться роз-
трі́скуватися, -кується, розтрі́скатися,  
-кається 

растре́скивающийся розтріс́кувальний; 
р-щаяся поро́да розтріс́кувальна поро́да 

растре́снутый розтрі́снутий, розтрі́сканий 
растру́б ро́зтруб, -ба 
расту́щий зроста́ючий; р. криста́лл зро-

ста́ючий криста́л 
растя́гивающий розтя́гувальний, розтя-

жни́й; р-щая нагру́зка розтя́гувальне 
наванта́ження 

растя́гивать[ся], растяну́ть[ся] розтя-
га́ти[ся], -га́ю, -га́єш, -га́є[ться], роз-
тя́гувати[ся], -гую, -гуєш, -гує[ться], роз-
тягну́ти[ся], -ну́, -тя́гнеш, -тя́гне[ться] 
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растяже́ние розтя́гнення; р. равнове́сия 
розтя́гнення рівнова́ги; уде́льное р. пи-
то́ме розтя́гнення 

растяжи́мость розтя́жність, -ності, т.  
-ністю 

растя́нутый розтя́гнений, розтя́гнутий; 
р-тая река́ розтя́гнена (розтя́гнута) рі́чка 
(ріка́); р. в пло́скость розтя́гнений (роз-
тя́гнутий) у площину́; р. эллипсо́ид роз-
тя́гнений (розтя́гнутий) еліпсо́їд 

расхо́д ви́трата, -ти; весово́й р. га́за ва-
гова́ ви́трата га́зу; внепроизво́дственные 
р-ды позавиробни́чі ви́трати; едини́чный 
р. пото́ка одини́чна ви́трата пото́ку; но-
мина́льный р. номіна́льна ви́трата; 
объёмный р. об'є́мна ви́трата; р. га́за 
ви́трата га́зу; р. грунтово́го пото́ка 
ви́трата ґрунтово́го пото́ку; р. жи́дкости 
ви́трата рідини́; р. пото́ка ви́трата пото́ку; 
р. реки́ ви́трата рі́чки (ріки́); твёрдый р. 
пото́ка тверда́ ви́трата пото́ку; уде́льный р. 
пито́ма ви́трата; эксплуатацио́нные р-ды 
експлуатаці́йні ви́трати 

расходи́ться розхо́дитися, -ться; р. лу-
ча́ми розхо́дитися про́менями; р. ра-
диа́льно розхо́дитися радіа́льно 

расходоме́р витратомі́р, -ра; гидроло-
ги́ческий р. гідрологіч́ний витратомі́р; 
скоростно́й р. шви́дкісний витратомі́р; 
теплово́й р. теплови́й витратомі́р; то́п-
ливный р. па́ливний витратомі́р; элек-
тромагни́тный р. електромагні́тний  
витратомі́р 

расходоме́рный витратомі́рний 
расходометри́ческий витратометри́чний; 

р. карота́ж витратометри́чний карота́ж 
расхо́дуемый витра́чуваний; р-мая вода́ 

витра́чувана вода́ 
расходя́щийся розбі́жний; р-щаяся  

волна́ розбі́жна хви́ля; р-щаяся да́йка 
розбіж́на да́йка; р-щееся тече́ние  
розбіж́на течія́; р. ряд розбі́жний ряд 

расхожде́ние розхо́дження; р. при́знаков 
розхо́дження озна́к; р. тре́щин розхо́дження 
трі́щин 

расцве́тка (окраска) заба́рвлення, (дей-
ствие) розцві́чення 

расцве́чивание розцві́чування, розма-
льо́вування, заба́рвлювання; р. ка́рты 
розмальо́вування ка́рти (ма́пи) 

расчёт розраху́нок, -нку; взаи́мные  
р-ты взає́мні розраху́нки; теплово́й р. 
теплови́й розраху́нок 

расчётный розрахунко́вий; р-ная мо-
де́ль розрахунко́ва моде́ль; р. гра́фик 
розрахунко́вий гра́фік; р. про́филь розра-
хунко́вий про́філь р. разме́р розрахун-
ко́вий ро́змір 

расчи́стка розчи́стка, -ки, д. и п. -тці, р. 
мн. -ток, розчи́щення, (неоконч. д. – ещё) 
розчища́ння, розчи́щування 

расчища́ть, расчи́стить розчища́ти,  
-ща́ю, -ща́єш, -ща́є, розчи́щувати, -щую,  
-щуєш, -щує, розчи́стити, -чи́щу, -чи́стиш, 
-чи́стить 

расчлене́ние розчленува́ння, (неоконч. д. 
– ещё) розчлено́вування; дро́бное р. дріб-
не́ розчленува́ння; зона́льное р. зона́льне 
розчленува́ння; межледнико́вое р. між-
льодовико́ве розчленува́ння; р. материко́в 
розчленува́ння материкі́в; стратигра-
фи́ческое р. стратиграфі́чне розчлену-
ва́ння; тритирео́дное р. тритирео́дне роз-
членува́ння 

расчленённость розчлено́ваність, -ності, 
т. -ністю; р. релье́фа розчлено́ваність 
рельє́фу 

расчленённый розчлено́ваний; р-ная 
ме́стность розчлено́вана місце́вість; р-ная 
полуравни́на розчлено́вана напіврівни́на; 
р-ная равни́на розчлено́вана рівни́на; 
р. вулка́н розчлено́ваний вулка́н; р. пене-
пле́н розчлено́ваний пенепле́н; р. релье́ф 
розчлено́ваний рельє́ф 

расчленя́ть[ся], расчлени́ть[ся] роз-
члено́вувати[ся], -вую, -вуєш, -вує[ться], 
розчленува́ти[ся], -ну́ю, -ну́єш, -ну́є[ться] 

расшире́ние розши́рення; боково́е р. бічне́ 
(бокове́) розши́рення; булавови́дное р. бу-
лавоподі́бне розши́рення; взрывно́е р. ви-
бухо́ве розши́рення; лине́йное р. ліні́йне 
розши́рення; объёмное р. об'є́мне роз-
ши́рення; оста́точное р. за́лишко́ве роз-
ши́рення; плоскостно́е р. площи́нне роз-
ши́рення; пове́рхностное р. поверхне́ве 
розши́рення; р. жи́лы розши́рення жи́ли; 
р. ма́гмы розши́рення ма́гми; р. пласта́ 
розши́рення пласта́ (ша́ру); темпера-
ту́рное р. температу́рне розши́рення; тер-
ма́льное р. терма́льне розши́рення;  
терми́ческое р. термі́чне розши́рення 



рас реа 

640 

расши́ренный розши́рений; р-ная апер-
ту́ра розши́рена аперту́ра; р-ная дуга́ роз-
ши́рена дуга́; р-ная растворе́нием тре́щина 
розши́рена розчи́ненням трі́щина 

расшири́тель розши́рник, -ка, роз-
ши́рювач, -ча, т. -чем; алма́зный р. ал-
ма́зний розши́рник (розши́рювач); гидра-
вли́ческий р. гідравлі́чний розши́рник 
(розши́рювач) 

расширя́емость розши́рюваність, -ності, 
т. -ністю; терми́ческая р. термі́чна роз-
ши́рюваність 

расширя́ть[ся], расши́рить[ся] роз-
ши́рювати[ся], -рюю, -рюєш, -рює[ться], 
розширя́ти[ся], -ря́ю, -ря́єш, -ря́є[ться], 
розши́рити[ся], -рю, -риш, -рить[ся] 

расшифро́вка розшифро́вка, -ки, д. и п.  
-вці, р. мн. -вок, розшифрува́ння, (неоконч. д. 
– ещё) розшифро́вування 

расштыбо́ванный розштибо́ваний 
расштыбо́вка розштибо́вування 
расштыбо́вывать[ся], расштыбова́ть[ся] 

розштибо́вувати[ся], -вую, -вуєш, -вує[ться], 
розштибува́ти[ся], -бу́ю, -бу́єш, -бу́є[ться] 

расщебёнка розщебе́нення, (неоконч. д. 
– ещё) розщебе́нювання 

расще́лина 1. (в горах) уще́лина, -ни; 
2. (трещина) розко́лина, -ни 
расщепле́ние розще́плення, (неоконч. д. 

– ещё) розще́плювання; р. ма́гмы роз-
ще́плення ма́гми; р. пласта́ розще́плення 
пласта́ (ша́ру); р. ядра́ розще́плення ядра́ 

расщеплённозу́бый розщепленозу́бий; 
р-бая двуство́рка розщепленозу́ба дво-
сту́лка; р. замо́к розщепленозу́бий замо́к 

расщеплённый розще́плений; р-ная 
да́йка розще́плена да́йка; р-ная жи́ла 
розще́плена жи́ла; р-ная поро́да роз-
ще́плена поро́да; р. замо́к розще́плений 
замо́к; р. пласт розще́плений пласт (роз-
ще́плений шар) 

расщепля́емость розще́плюваність, -ності, 
т. -ністю 

расщепля́ть[ся], расщепи́ть[ся] розще́п-
лювати[ся], -люю, -люєш, -лює[ться], роз-
щепи́ти[ся], -щеплю́, -ще́пиш, -ще́пить[ся] 

расщепля́ющийся розще́плювальний; 
р. изло́м розще́плювальний злам (злом) 

рати́т рати́т, -ту 
ра́тненский ра́тненський; р-кая под-

сви́та ра́тненська підсві́та 
ратовки́т ратовкі́т, -ту 

ратокови́т ратокові́т, -ту 
ратоли́т ратолі́т, -ту 
рауви́т рауві́т, -ту 
рауте́йский рауте́йський; р. век рау-

те́йський вік 
рацентали́т раценталі́т, -ту 
рауми́т раумі́т, -ту 
раухауги́т раухаугі́т, -ту 
раухтопа́з раухтопа́з, -зу 
рафа́ловский рафа́лівський; р-кая 

сви́та рафа́лівська сві́та 
рафаносми́т рафаносмі́т, -ту 
рафаэли́т рафаелі́т, -ту 
рафи́д рафі́д, -ду 
рафили́т рафілі́т, -ту 
рафини́рование рафінува́ння 
рафини́рованный рафіно́вана; р-ная 

медь рафіно́вана мідь; р-ная нефть рафі-
но́вана на́фта 

рафи́т рафі́т, -ту 
ра́хис ра́хіс, -су 
рахито́мный рахіто́мний; р-ные земно-

во́дные рахіто́мні земново́дні; р. лабири-
нтодо́нт рахіто́мний лабіринтодо́нт 

ра́ховский ра́хівський; р-кая сви́та 
ра́хівська сві́та 

рациона́льный раціона́льний; р-ное 
прогнози́рование раціона́льне прогнозу-
ва́ння; р. ана́лиз раціона́льний ана́ліз; 
р. и́ндекс раціона́льний і́ндекс; р. ко́мплекс 
раціона́льний ко́мплекс 

ра́ция (радиостанция) ра́ція, -ції, радіо-
ста́нція, -ції 

рачо́к рачо́к, -чка́; раку́шковый р. чере-
па́шковий (ско́йковий) рачо́к; усоно́гий р. 
вусоно́гий рачо́к 

ра́шковский ра́шківський; р-кие слои́ 
ра́шківські шари́  

рашлеи́т рашлеї́т, -ту 
рашлейги́т рашлейгі́т, -ту 
рвани́на розри́вина, -ни 
рва́ный рва́ний; р-ное отве́рстие рва́ний 

о́твір 
рво́тный блюво́тний; р. ка́мень блю-

во́тний ка́мінь 
рде́стовые сущ., мн. рде́сникові, -вих 
реаге́нт реаге́нт, -та; акрио́ловый р. 

акріо́ловий реаге́нт; гума́тный р. гу-
ма́тний реаге́нт; хими́ческий р. хімі́чний 
реаге́нт 

реаги́рующий реагу́ючий; р-щая 
сква́жина реагу́юча свердлови́на; р-щее 
вещество́ реагу́юча речовина́ 
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реакти́в реакти́в, -ва; проби́рные р-вы 
пробі́рні реакти́ви 

реакти́вно-турби́нный реакти́вно-
турбі́нний; р.-т-ное буре́ние реакти́вно-
турбі́нне бурі́ння 

реакти́вный реакти́вний; р-ное раст-
воре́ние реакти́вне розчи́нення (розчи-
ня́ння); р-ное сопротивле́ние реакти́вний 
о́пір 

реактологи́ческий реактологі́чний; р-кая 
конце́пция реактологі́чна конце́пція 

реа́ктор реа́ктор, -ра; я́дерный р. 
я́дерний реа́ктор 

реакциони́т реакціоні́т, -ту 
реакцио́нный реакці́йний; р-ная диф-

ференциа́ция реакці́йна диференціа́ція;  
р-ная ёмкость реакці́йна є́мність; р-ная 
каёмка реакці́йна облямі́вка; р-ная ко-
ро́на реакці́йна коро́на; р-ная па́ра реак-
ці́йна па́ра; р-ная се́рия реакці́йна се́рія; 
р-ная спосо́бность реакці́йна зда́тність;  
р-ная структу́ра реакці́йна структу́ра;  
р-ные соотноше́ния реакці́йні співвід-
но́шення; р. минера́л реакці́йний мінера́л; 
р. ряд реакці́йний ряд; р. скарн реак-
ці́йний скарн 

реа́кция реа́кція, -ції; аддити́вная р. 
адити́вна реа́кція; адиабати́ческая р. аді-
абати́чна реа́кція; заме́дленная р. спо-
ві́льнена (упові́льнена) реа́кція; затор-
можённая р. загальмо́вана реа́кція; необ-
рати́мая р. необоротна́ реа́кція; обме́нная р. 
обмі́нна реа́кція; обрати́мая р. оборотна́ 
реа́кція; по́здняя метаморфи́ческая р. 
пі́зня метаморфіч́на реа́кція; р. гру́нта 
реа́кція ґру́нту; р. Ме́йгена реа́кція 
Ме́йгена; р. опо́ры реа́кція опо́ри; 
р. уплотне́ния реа́кція ущі́льнення; 
р. фи́льтра реа́кція фі́льтра; уравно-
ве́шенная р. зрівнова́жена реа́кція; хи-
ми́ческая р. хімі́чна реа́кція; цепна́я р. лан-
цюго́ва реа́кція; экзотерми́ческая р. екзотер-
мі́чна реа́кція; эндотерми́ческая р. ендотер-
мі́чна реа́кція; я́дерная р. я́дерна реа́кція 

реальга́р реальга́р, -ру 
реа́льность реа́льність, -ності, т. -ністю 
реа́льный реа́льний; р-ное вре́мя 

реа́льний час; р. газ реа́льний газ 
реанима́ция реаніма́ція, -ції; р. при-

ро́дных ландша́фтов реаніма́ція при-
ро́дних ландша́фтів 

рёберный ребро́ви́й, ребе́рний; р. кана́л 
ребро́ви́й (ребе́рний) кана́л; р-ная плас-
ти́нка ребро́ва́ (ребе́рна) пласти́нка; р-ная 
фо́рма ребе́рна (ребро́ва́) фо́рма 

реблинги́т реблінгі́т, -ту 
ре́больский ре́больський; р-кая 

скла́дчатость ре́больська складча́стість 
ребри́стость ребри́стість, -тості, т. -тістю 
ребри́стый ребри́стий; р-тая структу́ра 

ребри́ста структу́ра; р-тая экзи́на ребри́ста 
екзи́на; р. гре́бень ребри́стий гре́бінь 

ребро́ ребро́, -ра́; аксиа́льные рёбра ак-
сіа́льні ре́бра; вертика́льное р. верти-
ка́льне ребро́; ве́рхнее р. ве́рхнє ребро́; 
горизонта́льное р. горизонта́льне ребро́; 
двугла́вое р. двоголо́ве ребро́; индук-
цио́нное р. індукці́йне ребро́; и́стинное р. 
спра́вжнє ребро́; кардина́льные рёбра 
кардина́льні ре́бра; килеви́дное р. кілепо-
ді́бне ребро́; краево́е р. крайове́ ребро́; 
крестови́дное р. хрестоподіб́не ребро́; 
ло́жное р. неспра́вжнє ребро́; межсеп-
та́льное р. кора́лла міжсепта́льне ребро́ 
кора́ла; направля́ющее р. напрямне́ 
(спрямо́вувальне) ребро́; нару́жные 
прия́мочные рёбра зо́внішні прия́мкові́ 
ре́бра; настоя́щее р. спра́вжнє ребро́; не-
поделённые рёбра нерозді́лені ре́бра; 
неравноскло́нные рёбра нерівносхи́льні 
ре́бра; ни́жнее р. ни́жнє ребро́; осево́е р. 
осьове́ ребро́; парамедиа́льные рёбра 
парамедіа́льні ре́бра; поделённое р. роз-
ді́лене ребро́; попере́чное р. попере́чне реб-
ро́; р. кора́лла ребро́ кора́ла; р. криста́лла 
ребро́ криста́ла; р. псевдояче́йки ребро́ 
псевдокомі́рки; ре́жущее р. рі́зальне ребро́; 
септа́льное р. септа́льне ребро́; спира́ль-
ное р. спіра́льне ребро́; стру́йчатое р. стру-
меня́сте (струмени́сте) ребро́; фесто́нчатые 
рёбра фесто́нчасті ре́бра 

реброви́к реброви́к, -ка́ 
ревдински́т ревдинські́т, -ту 
ревербера́ция ревербера́ція, -ції 
ре́ветский ре́ветський; р-кая то́лща 

ре́ветська то́вща 
ревива́ция ревіва́ція, -ції 
революцио́нный революці́йний; р. пери́од 

разви́тия геосинклина́ли революці́йний 
пері́од ро́звитку геосинкліна́лі 

реворди́т реворди́т, -ту 
рег рег, -гу 
регенера́тор регенера́тор, -ра 
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регенерацио́нный регенераці́йний; р-ная 
каёмка регенераці́йна облямі́вка; 
р. цеме́нт регенераці́йний цеме́нт 

регенера́ция регенера́ція, -ції; р. крис-
та́лла регенера́ція криста́ла 

регенери́рованный регенеро́ваний, від-
ро́джений, відно́влений; р-ная поро́да 
регенеро́вана поро́да; р-ное разви́тие ре-
генеро́ваний (відно́влений) ро́звиток; 
р. гнейс регенеро́ваний (відро́джений, 
відно́влений) гнейс; р. грани́т регене-
ро́ваний грані́т; р. ледни́к регенеро́ваний 
льодови́к; р. минера́л регенеро́ваний мі-
нера́л; р. туф регенеро́ваний (від-
ро́джений, відно́влений) туф 

регидра́ция регідра́ція, -ції 
региоли́т регіолі́т, -ту 
регио́н регіо́н, -ну 
региона́льность регіона́льність, -ності, 

т. -ністю 
региона́льный регіона́льний; ко́мплекс-

ный р. а́тлас ко́мплексний регіона́льний 
а́тлас; р-ная анома́лия регіона́льна ано-
ма́лія; р-ная антиклина́ль регіона́льна 
антикліна́ль; р-ная геоло́гия регіона́льна 
геоло́гія; р-ная геоморфоло́гия регіо-
на́льна геоморфоло́гія; р-ная геохи́мия 
регіона́льна геохі́мія; р-ная гранитиза́ция 
регіона́льна гранітиза́ція; р-ная депре́ссия 
регіона́льна депре́сія; р-ная ка́рта регіо-
на́льна ка́рта (ма́па); р-ная конверге́нция 
регіона́льна конверге́нція; р-ная минера-
ло́гия регіона́льна мінерало́гія; р-ная 
попра́вка регіона́льна попра́вка; р-ная 
синклина́ль регіона́льна синкліна́ль;  
р-ная скла́дка регіона́льна скла́дка; р-ная 
стратиграфи́ческая шкала́ регіона́льна 
стратиграфі́чна шкала́; р-ная съёмка регіо-
на́льне зніма́ння (регіона́льна зйо́мка); 
р-ная текто́ника регіона́льна текто́ніка; 
р-ная тектони́ческая структу́ра регіо-
на́льна тектоні́чна структу́ра; р-ная фа́за 
регіона́льна фа́за; р-ное загрязне́ние регі-
она́льне забру́днення; р-ное излия́ние 
регіона́льний ви́лив; р-ное иссле́дование 
регіона́льне дослі́дження; р-ное несо-
гла́сие регіона́льна незгі́дність; р-ное па-
де́ние регіона́льне паді́ння; р-ное прости-
ра́ние регіона́льне простяга́ння; р-ное 
стратиграфи́ческое подразделе́ние регіо-
на́льний стратиграфі́чний підро́зділ;  
р-ные бала́нсы регіона́льні бала́нси;  

р-ные рабо́ты регіона́льні робо́ти; р-ные 
ископа́емые органи́змы регіона́льні ви-
копні́ організ́ми; р. кларк регіона́льний 
кларк; р. метаморфи́зм регіона́льний ме-
таморфі́зм; р. прогно́з регіона́льний про-
гно́з; р. разло́м регіона́льний розло́м; 
р. фон регіона́льний фон 

региоя́рус регіоя́рус, -су 
реги́стр регі́стр, -ра; ассоциати́вный р. 

асоціати́вний регі́стр; сдви́говый р. зсув-
ни́й регі́стр 

регистра́ция реєстра́ція, -ції; ана́лого-
вая р. ана́логова реєстра́ція; диске́тная р. 
диске́тна реєстра́ція; р. пло́тности реєст-
ра́ція щі́льності (густини́); цифрова́я р. 
цифрова́ реєстра́ція 

регистри́ровать[ся] реєструва́ти[ся], -ру́ю, 
-ру́єш, -ру́є[ться] 

регистри́рующий реєструва́льний; 
р. эхозо́нд реєструва́льний ехозо́нд 

ре́гма ре́гма, -ми 
регмагене́з регмагене́з, -зу 
регмагли́пт регмаглі́пт, -ту 
регмати́ческий регмати́чний; р-кая сис-

те́ма регмати́чна систе́ма 
реголи́т реголі́т, -ту 
регоцикли́т, регострато́н регоциклі́т, -ту, 

регострато́н, -ну 
регре́сс регре́с, -су; биологи́ческий р. 

біологі́чний регре́с; морфофизиоло-
ги́ческий р. морфофізіологі́чний регре́с 

регресси́вный регреси́вний; р-ная 
то́чка кипе́ния регреси́вна то́чка кипі́ння; 
р-ная фа́за регреси́вна фа́за; р-ная эро́зия 
регреси́вна еро́зія; р-ное залега́ние регре-
си́вне заляга́ння; р-ное перекры́тие ре-
греси́вне перекриття́; р-ные грани́цы 
ареа́лов регреси́вні ме́жі (грани́ці) 
ареа́лів; р. метаморфи́зм регреси́вний 
метаморфі́зм; р цикл регреси́вний цикл 

регре́ссия регре́сія, -сії; р. мо́ря регре́сія 
мо́ря 

регули́рование регулюва́ння; р. ру́сла 
реки́ регулюва́ння ру́сла рі́чки (ріки́) 

регули́рованный регульо́ваний; р-ные 
запа́сы регульо́вані запа́си 

регулиро́вка регулюва́ння; автома-
ти́ческая р. автомати́чне регулюва́ння; 
бина́рная р. біна́рне регулюва́ння; 
двои́чная р. подві́йне регулюва́ння; про-
гра́ммная р. програ́мне регулюва́ння; 
р. варио́метров регулюва́ння варіо́метрів; 
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р. гравиме́тра регулюва́ння гравіме́тра; 
р. усиле́ния регулюва́ння підси́лення 

регули́рующий регулюва́льний; р. шту́-
цер регулюва́льний шту́цер 

регуля́рный регуля́рний; р-ная волна́ 
регуля́рна хви́ля 

регуляти́вный регуляти́вний; р-ная 
фу́нкция регуляти́вна фу́нкція 

регуля́тор регуля́тор, -ра; автома-
ти́ческий р. автомати́чний регуля́тор; 
астати́ческий р. астати́чний регуля́тор; 
дро́ссельный р. дро́сельний регуля́тор; 
мгнове́нный р. усиле́ния миттє́вий регу-
ля́тор підси́лення; пневмати́ческий р. 
пневмати́чний регуля́тор; р. амплиту́д 
регуля́тор ампліту́д; р. давле́ния регу-
ля́тор ти́ску; р. ро́ста регуля́тор ро́сту; 
р. ско́рости регуля́тор шви́дкості; шаро-
во́й р. кульови́й регуля́тор 

регуляцио́нный регуляці́йний; р. онто-
гене́з (онтогене́зис) регуляці́йний онтоге-
не́з (онтогене́зис) 

ре́гур ре́гур, -ра 
ре́дберг ре́дберг, -га 
редвизи́т редвізи́т, -ту 
реддинги́т редингі́т, -ту 
реде́ль реде́ль, -ля, т. -лем, мн. ре́делі, -лів 
редими́кулы мн. редимі́кули, -лів 
редими́кульный редимі́кульний; р. коэф-

фицие́нт редимі́кульний коефіціє́нт 
редингтони́т редингтоні́т, -ту 
ре́дкий 1. рідки́й; 
2. (редкостный) рі́дкісний; р-кая о́собь 

рі́дкісна особи́на (рі́дкісний о́собень), р-кие 
зе́мли рі́дкісні зе́млі; р-кие хими́ческие 
элеме́нты рі́дкісні хімі́чні елеме́нти; 
р. вид рі́дкісний вид; р. газ рі́дкісний газ; 
р. мета́лл рі́дкісний мета́л; р. минера́л 
рі́дкісний мінера́л; 

3. (разреженный) розрі́джений 
ре́дкинский ре́дкінський; р. ко́мплекс 

ре́дкінський ко́мплекс 
редкодырча́тый рідкодірча́стий 
редкоземе́льный рідкісноземе́льний;  

р-ная гру́ппа рідкісноземе́льна гру́па; 
р. везувиа́н рідкісноземе́льний везувіа́н; 
р. мета́лл рідкісноземе́льний мета́л 

редкометалли́ческий рідкіснометалі́чний; 
р-кие ру́ды рідкіснометалі́чні ру́ди 

редкополо́счатый рідкосмуга́стий; 
р. у́голь рідкосмуга́сте ву́гі́лля 

редкоребри́стый рідкоребри́стий 

редкосто́лбчатый рідкостовпча́стий, 
рідкостовпча́тий 

редкояче́истый рідкокомі́рчастий, рід-
копо́ристий; р-тое зерно́ рідкокомі́рчасте 
зе́рно́ 

редледжеи́т редледжеї́т, -ту 
редо́кс редо́кс, -су 
редонди́т редонди́т, -ту 
редони́т редоні́т, -ту 
редрути́т редрути́т, -ту 
редукциони́зм редукціоні́зм, -му 
реду́кция реду́кція, -ції; адапти́вная р. 

адапти́вна реду́кція; изостати́ческая р. 
ізостати́чна реду́кція; инадапти́вная р. 
інадапти́вна реду́кція; неуда́вшаяся р. 
невда́ла реду́кція; р. Буге́ реду́кція Буге́; 
р. в во́здухе реду́кція в пові́трі; р. си́лы 
тяготе́ния реду́кція си́ли тяжі́ння; р. фаз 
реду́кція фаз; р. Фа́я реду́кція Фа́я 

редуце́нты мн. редуце́нти, -тів 
редуци́рование редукува́ння 
редуци́рованный редуко́ваний; р-ная 

структу́ра редуко́вана структу́ра; р. во́здух 
редуко́ване пові́тря; р. о́рган редуко́ваний 
о́рган 

реже́кторный реже́кторний; р-ная филь-
тра́ция реже́кторна фільтра́ція; р. фильтр 
реже́кторний фільтр 

режеля́ция режеля́ція, -ції 
режи́м режи́м, -му; авари́йный р. ава-

рі́йний режи́м; водонапо́рный р. водона-
пі́рни́й режи́м; вя́зкий р. пото́ка в'язки́й 
режи́м пото́ку; га́зовый р. га́зовий режи́м; 
газоупру́гий р. газопру́жни́й режи́м; гид-
равли́ческий р. гідравлі́чний режи́м; гра-
витацио́нный р. гравітаці́йний режи́м; 
диало́говый р. діало́говий режи́м; интер-
акти́вный р. інтеракти́вний режи́м; ла-
гу́нный р. лагу́нний режи́м; многопро-
гра́ммный р. багатопрогра́мний режи́м; 
оверле́йный р. оверле́йний режи́м; одно-
програ́ммный р. рабо́ты ЭВМ однопро-
гра́мний режи́м робо́ти ЕОМ; пылево́й р. 
пилови́й режи́м; р. водоно́сного гори-
зо́нта режи́м водоно́сного горизо́нту; 
р. вытесне́ния режи́м ви́тиснення 
(ви́тіснення); р. истоще́ния режи́м 
ви́снаження; р. кислоро́да режи́м ки́сню; 
р. насо́сов режи́м насо́сів; р. неустано-
ви́вшихся пото́ков режи́м неуста́лених 
(неста́лих) пото́ків; р. за́лежи режи́м 
по́кладу; р. разделе́ния вре́мени режи́м 
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розпо́ділу ча́су; р. реки́ режи́м рі́чки (рі-
ки́); р. се́ры режи́м сі́рки; р. сква́жины 
режи́м свердлови́ни; р. совпаде́ния 
и́мпульсов режи́м збі́гу і́мпульсів; 
р. струй режи́м стру́менів; р. фильтра́ции 
режи́м фільтра́ції; сме́шанный р. 
змі́шаний режи́м; стру́йный р. пото́ков 
стру́йний режи́м пото́ків; тектони́ческий р. 
тектоні́чний режи́м; установи́вшийся р. 
пото́ка уста́лений (ста́лий) режи́м пото́ку 

ре́жущий рі́жучий; р-щее ребро́ рі́зальне 
ребро́; р. о́ползень рі́зальний (рі́жучий) зсув 

ре́жущийся рі́зальний; р. минера́л 
рі́зальний мінера́л 

реза́к різа́к, -ка́ 
ре́зание рі́зання, кра́яння; гидрав-

ли́ческое р. гідравлі́чне рі́зання; полуб-
локи́рованное р. напівблоко́ване рі́зання; 
р. ке́рна рі́зання ке́рна 

резе́рв резе́рв, -ву; щелочно́й р. лу́жний 
резе́рв 

резерви́ровать[ся] резервува́ти[ся], -ву́ю, 
-ву́єш, -ву́є[ться] 

резервуа́р резервуа́р, -ра; водона-
по́рный р. водонапі́рни́й резервуа́р; воз-
ду́шный р. пові́тря́ний резервуа́р; горизон-
та́льный р. горизонта́льний резервуа́р; 
железобето́нный р. залізобето́нний резер-
вуа́р; заглублённый р. загли́блений резе-
рвуа́р; каплеви́дный р. краплеподі́бний 
резервуа́р; напо́рный р. напі́рни́й резер-
вуа́р; подзе́мный р. підзе́мний резервуа́р; 
приро́дный р. приро́дний резервуа́р; 
р. воды́ резервуа́р води́; р. га́за резервуа́р 
га́зу; р. грунтовы́х вод резервуа́р ґрунто-
ви́х вод; р. не́фти резервуа́р на́фти 

резервуа́рный резервуа́рний; р. понто́н 
резервуа́рний понто́н 

резерфонди́н резерфонди́н, -ну 
резе́ц різе́ць, -зця́, т. -зце́м; долотооб-

ра́зный р. долотоподі́бний різе́ць 
резики́т резикі́т, -ту 
рези́лиум рези́ліум, -му 
резилифе́р резиліфе́р, -ра 
резини́т резині́т, -ту 
резиста́ты мн. резиста́ти, -тів 
резисте́нтный резисте́нтний; р-ная 

фо́рма резисте́нтна фо́рма 
резистиви́метр резистиві́метр, -ра; по-

ве́рхностный р. поверхне́вий резисти-
ві́метр; сква́жинный р. свердлови́нний 
резистиві́метр 

резистивиме́трия резистивіме́трія, -рії 
резисти́вный резисти́вний; р. преобра-

зова́тель резисти́вний перетво́рювач 
рези́стор рези́стор, -ра 
ре́зкий різки́й; р. релье́ф різки́й рельє́ф; 

р-кое измене́ние різка́ змі́на 
резковосстанови́тельный різковідно́вний; 

геохими́ческие р-ные фа́ции геохімі́чні 
різковідно́вні фа́ції 

резкоокисли́тельный різкооксидаці́йний, 
різкоокисни́й, різкооки́снювальний; геохи-
ми́ческие р-ные фа́ции геохімі́чні різкоок-
сидаці́йні (різкоокисні́, різкооки́снювальні) 
фа́ції 

ре́зкостный рі́зкісний; р. разде́л 
рі́зкісний по́діл 

резнико́вский різникі́вський; р-кая 
сви́та різникі́вська сві́та 

резона́нс резона́нс, -су; парамагни́тный р. 
парамагні́тний резона́нс; я́дерный р. 
я́дерний резона́нс 

резона́нсный резона́нсний; р-ное коле-
ба́ние резона́нсне колива́ння; р. ме́тод 
резона́нсний ме́тод 

резона́тор резона́тор, -ра; акусти́ческий р. 
акусти́чний резона́тор 

резорби́рование резорбува́ння; магма-
ти́ческое р. магмати́чне резорбува́ння 

резорби́рованный резорбо́ваний; 
р. криста́лл резорбо́ваний криста́л 

резорбцио́нный резорбці́йний; р-ная 
ма́гма резорбці́йна ма́гма 

резо́рбция резо́рбція, -ції; магма-
ти́ческая р. магмати́чна резо́рбція 

резорци́н резорци́н, -ну 
резуге́нтный резуге́нтний 
резцо́вый різце́вий; р-вое долото́ різ-

це́ве долото́ 
реи́дность реї́дність, -ності, т. -ністю 
рейери́т рейєри́т, -ту 
ре́йка ре́йка, -ки, д. и п. -йці, р. мн. -йок; 

ме́рная р. мі́рча (мі́рна) ре́йка 
рейкебкри́т рейкебкри́т, -ту 
рейкери́т рейкери́т, -ту 
рейни́т рейні́т, -ту 
рейс рейс, -су 
рейсвини́т рейсвіні́т, -ту 
рейси́т рейси́т, -ту 
рейссинит рейсині́т, -ту 
ре́йтер ре́йтер, -ра 
рейтинчери́т рейтинчери́т, -ту 
рейхарди́т рейхарди́т, -ту 
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рейхи́т рейхі́т, -ту 
река́ рі́чка, -ки, д. и п. -чці, мн. -чки́,  

-чо́к, ріка́, -ки́, д. и п. ріці,́ мн. рі́ки, рі́к; 
агради́рующая р. аградува́льна рі́чка 
(ріка́); анаклина́льная р. анакліна́льна 
рі́чка (ріка́); антецеде́нтная р. антеце-
де́нтна рі́чка (ріка́); блужда́ющая р. блук-
ли́ва (мандрівна́) рі́чка (ріка́); вло́женная р. 
вкла́дена рі́чка (ріка́); вы́сохшая р. 
ви́сохла рі́чка (ріка́); вытека́ющая р. ви-
тічна́ рі́чка (ріка́); гла́вная р. головна́ (ос-
новна́) рі́чка (ріка́); го́рная р. гірська́ рі́чка 
(ріка́); дегради́рующая р. деградува́льна 
рі́чка (ріка́); долго́тная р. довго́тна рі́чка 
(ріка́); заку́поренная р. заку́порена рі́чка 
(ріка́); зато́пленная р. зато́плена рі́чка 
(ріка́); захва́тывающая р. захо́плювальна 
(захва́тна) рі́чка (ріка́); захва́ченная р. 
захо́плена рі́чка (ріка́); инсекве́нтная р. 
інсекве́нтна рі́чка (ріка́); исчеза́ющая р. 
зника́юча рі́чка (ріка́); ка́менная р. кам'я-
на́ рі́чка (ріка́); ка́рстовая р. ка́рстова 
рі́чка (ріка́); компете́нтная р. компе-
те́нтна рі́чка (ріка́); консекве́нтная р. 
консекве́нтна рі́чка (ріка́); ледяна́я р. льо-
дяна́ (крижана́) рі́чка (ріка́); мери-
диона́льная р. меридіона́льна рі́чка (ріка́); 
многово́дная р. багатово́дна рі́чка (ріка́); 
молода́я р. молода́ рі́чка (ріка́); на-
ло́женная р. накла́дена рі́чка (ріка́); реко-
нсекве́нтная р. реконсекве́нтна річ́ка (рі-
ка́); обеднённая р. збі́днена рі́чка (ріка́); 
обезгла́вленная р. обезголо́влена (обез-
гла́влена) рі́чка (ріка́); обращённая р. 
пове́рнена (пове́рнута) рі́чка (ріка́); обсек-
ве́нтная р. обсекве́нтна рі́чка (ріка́); 
окаймля́ющая р. облямо́вувальна рі́чка 
(ріка́); омоложённая р. омоло́джена (від-
моло́джена) рі́чка (ріка́); отклонённая р. 
відхи́лена рі́чка (ріка́); отчленённая р. 
відчлено́вана рі́чка (ріка́); перви́чная р. 
перви́нна (пе́рві́сна) рі́чка (ріка́); перво-
нача́льная р. пе́рві́сна рі́чка (ріка́); пере-
гру́женная р. переванта́жена рі́чка (ріка́); 
перехва́тывающая р. перехо́плювальна 
рі́чка (ріка́); перехва́ченная р. пере-
хо́плена рі́чка (ріка́); пове́рхностная лед-
нико́вая р. поверхне́ва льодовико́ва рі́чка 
(ріка́); подзе́мная р. підзе́мна рі́чка (ріка́); 
подлёдная р. підлі́дна рі́чка (ріка́); под-
чинённая р. підко́рена рі́чка (ріка́); по-
хища́ющая р. викрада́юча рі́чка (ріка́); 
предопределённая р. ви́значена напере́д 

рі́чка (ріка́); преобразо́ванная р. пере-
тво́рена рі́чка (ріка́); приви́вшаяся р. 
прище́плена рі́чка (ріка́); прили́вно-
отли́вная р. припли́во-відли́вна рі́чка 
(ріка́); приращённая р. приро́щена рі́чка 
(ріка́); приспосо́бившаяся р. присто-
со́вана рі́чка (ріка́); прорыва́ющая р. 
прорива́юча (прори́вна) рі́чка (ріка́); ра-
зветвлённая р. розгалу́жена рі́чка (ріка́); 
растя́нутая р. розтя́гнена (розтя́гнута) 
рі́чка (ріка́); р. в ста́дии разви́тия рі́чка 
(ріка́) у ста́дії ро́звитку; р. с блужда́ющим 
ру́слом рі́чка (ріка́) з мандрівни́м (блук-
ли́вим) ру́слом; р. с вы́ровненным ло́жем 
рі́чка (ріка́) з ви́рівненим ло́жем; ресек-
ве́нтная р. ресекве́нтна рі́чка (ріка́); сво-
бо́дно теку́щая р. ві́льно пли́нна рі́чка 
(ріка́); сингенети́ческая (сингенети́чная) р. 
сингенети́чна рі́чка (ріка́); скра́дываю-
щая р. прихо́вувальна (прихо́вувана) рі́чка 
(ріка́); сло́женная р. скла́дена рі́чка (ріка́); 
согла́сная р. згі́дна рі́чка (ріка́); состав-
на́я р. складова́ рі́чка (ріка́); стволо́вая р. 
стовбуро́ва рі́чка (ріка́); субсекве́нтная р. 
субсекве́нтна рі́чка (ріка́); супроти́вная р. 
супроти́вна рі́чка (ріка́); суха́я р. суха́ 
рі́чка (ріка́); сформирова́вшаяся р. сфор-
мо́вана рі́чка (ріка́); углуби́вшаяся р. 
загли́блена (зану́рена) рі́чка (ріка́); удли-
ни́вшаяся р. подо́вжувальна (подо́вжена) 
рі́чка (ріка́); умира́ющая р. умира́юча 
рі́чка (ріка́); унасле́дованная р. успад-
ко́вана рі́чка (ріка́); уто́пленная р. 
уто́плена рі́чка (ріка́); широ́тная р. ши-
ро́тна рі́чка (ріка́); экзоти́ческая р. екзоти́ч-
на рі́чка (ріка́); эпигенети́ческая р. епігене-
ти́чна рі́чка (ріка́); эстуа́риевая р. естуа́рієва 
рі́чка (ріка́); ю́ная р. ю́на рі́чка (ріка́) 

реквиграда́ция реквіграда́ція, -ції 
рекли́нный реклі́нний; р-ная рабдосо́ма 

реклі́нна рабдосо́ма 
рекогносциро́вка рекогносциро́вка, -ки, 

д. и п. -вці, р. мн. -вок, (неоконч. д. – ещё) 
рекогносцирува́ння 

рекогносциро́вочный рекогносциру-
ва́льний; р-ная геоло́гия рекогносциру-
ва́льна геоло́гія; р-ная ка́рта рекогносци-
рува́льна ка́рта (ма́па); р-ная простре́лка 
рекогносцирува́льна прострі́лка; р-ная 
съёмка рекогносцирува́льне зніма́ння 
(рекогносцирува́льна зйо́мка); р. ход реко-
гносцирува́льний хід 
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рекомбина́ция рекомбіна́ція, -ції; 
р. ио́нов рекомбіна́ція іо́нів 

рекомпре́ссия рекомпре́сія, -сії 
реконсекве́нтный реконсекве́нтний;  

р-ная река́ реконсекве́нтна рі́чка (ріка́) 
реконструи́рование реконструюва́ння; 

временно́е р. часове́ реконструюва́ння 
реконстру́кция реконстру́кція, -ції; па-

леографи́ческая р. палеографі́чна рекон-
стру́кція; р. бе́рега реконстру́кція бе́рега 

рекреацио́нный рекреаці́йний; р. во-
доём рекреаці́йне водо́ймище (рекреаці́йна 
водо́йма) 

рекрезинтати́вность рекрезинта-
ти́вність, -ності, т. -ністю 

рекристаллиза́ция рекристаліза́ція, -ції; 
диаге́нная р. діаге́нна рекристаліза́ція 

рекристаллизи́роваться рекристалізу-
ва́тися, -зу́ється 

ректиграда́ция ректиграда́ція, -ції 
ректимаргина́тный ректимаргіна́тний; 

р-ная пере́дняя комиссу́ра ректимаргі-
на́тна пере́дня комісу́ра 

ректифика́ция ректифіка́ція, -ції 
рекультивацио́нный рекультиваці́йний; 

р-ные зе́мли рекультиваці́йні зе́млі 
рекультива́ция рекультива́ція, -ції 
рекупира́ция рекупіра́ція, -ції 
рекурре́нтный рекуре́нтний; р-ная 

фа́уна рекуре́нтна фа́уна 
рекурре́нция рекуре́нція, -ції 
рекурси́вный рекурси́вний; р-ная фи-

льтра́ция рекурси́вна фільтра́ція; 
р. фильтр рекурси́вний фільтр 

реле́ реле́ (нескл.); га́зовое р. га́зове ре-
ле́; р. напряже́ния реле́ напру́ги; элек-
тро́нное р. електро́нне реле́ 

рели́кт релі́кт, -та 
рели́ктовый релі́ктовий, за́лишко́вий;  

р-вая вода́ релі́ктова вода́; р-вая да́йка 
релі́ктова да́йка; р-вая мерзлота́ релі́ктова 
мерзлота́; р-вая ориентиро́вка релі́ктове 
орієнтува́ння; р-вая скла́дка релі́ктова 
скла́дка; р-вая структу́ра релі́ктова стру-
кту́ра; р-вая фа́уна и фло́ра релі́ктова 
фа́уна і фло́ра; р-вая фо́рма релье́фа ре-
лі́ктова фо́рма рельє́фу; р-вое включе́ние 
релі́ктове вклю́чення; р-вое о́зеро ре-
лі́ктове о́зеро; р-вое стекло́ релі́ктове 
скло; р. вид релі́ктовий вид; р. ледни́к 
релі́ктовий льодови́к; р. минера́л ре-
лі́ктовий мінера́л; р. пенепле́н релі́ктовий 

пенепле́н; р. пото́к релі́ктовий 
(за́лишко́вий) поті́к; р. раство́р ре-
лі́ктовий ро́зчин; р. релье́ф релі́ктовий 
рельє́ф; р. утёс релі́ктова ске́ля; р. эле-
ме́нт релі́ктовий елеме́нт; р. эта́п нефте-
газообразова́ния релі́ктовий ета́п нафто-
газоутво́рення 

реликтоэнде́мик реліктоенде́мік, -ка 
реликтоэндеми́ческий реліктоендемі́ч-

ний; р-кая фа́за реліктоендемі́чна фа́за 
релье́ф рельє́ф, -фу; аккумуляти́вный р. 

акумуляти́вний рельє́ф; альпи́йский р. 
альпі́йський рельє́ф; антропоге́нный р. 
антропоге́нний рельє́ф; ба́лочный р. 
ба́лковий (ба́лочний) рельє́ф; барха́нный р. 
барха́нний рельє́ф; брони́рованный р. 
броньо́ваний рельє́ф; бугри́сто-
котлови́нный р. горби́сто-уло́го́винний 
рельє́ф; волни́стый р. хвиля́стий рельє́ф; 
втори́чный р. втори́нний рельє́ф; 
вы́работанный р. ви́роблений рельє́ф; 
вы́раженный р. ви́ражений рельє́ф; 
высокого́рный р. високогі́рний рельє́ф; 
го́рно-берегово́й р. гі́рсько-берегови́й 
рельє́ф; го́рно-впа́диновый р. гі́рсько-
запа́динний рельє́ф; го́рно-доли́нный р. 
гі́рсько-доли́нний рельє́ф; го́рно-
леднико́вый р. гі́рсько-льодовико́вий 
рельє́ф; го́рно-таёжный р. гір́сько-
тайго́вий рельє́ф; грядово́й р. па́смовий 
рельє́ф; денудацио́нный р. денудаці́йний 
рельє́ф; доли́нно-ба́лочный р. доли́нно-
ба́лковий рельє́ф; доли́нно-море́нный р. 
доли́нно-море́нний рельє́ф; допродук-
ти́вный р. допродукти́вний рельє́ф; 
дре́вний р. да́вній рельє́ф; друмли́новый р. 
друмлі́новий рельє́ф; заме́тный р. по-
мі́тний рельє́ф; запа́динный р. запа́дин-
ний рельє́ф; изре́занный р. порі́заний 
рельє́ф; ископа́емый р. викопни́й рельє́ф; 
ка́рстовый р. ка́рстовий рельє́ф; конеч-
номоре́нный р. кінцевоморе́нний рельє́ф; 
контра́стный р. контра́стний рельє́ф; 
ко́ровый р. ко́ровий рельє́ф; ме́ньший р. 
ме́нший рельє́ф; мерзло́тный р. мерз-
ло́тний рельє́ф; многоя́русный р. бага-
тоя́русний рельє́ф; море́нный р. море́нний 
рельє́ф; невы́раженный р. неви́ражений 
рельє́ф; неро́вный р. нері́вний рельє́ф; 
ни́зкий р. низьки́й рельє́ф; обозна́ченный р. 
позна́чений рельє́ф; обращённый р. по-
ве́рнений (пове́рнутий, обе́рнений) рельє́ф; 
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о́ползневый р. зсувни́й рельє́ф; основно́й р. 
основни́й рельє́ф; отко́панный р. від-
ко́паний рельє́ф; относи́тельный р. від-
но́сний рельє́ф; отрица́тельный р. нега-
ти́вний рельє́ф; палимпсе́стовый р.  
палімпсе́стовий рельє́ф; пересечённый р. 
перетя́тий (пересі́чений) рельє́ф; 
пе́ристый го́рно-доли́нный р. пери́стий 
гі́рсько-доли́нний рельє́ф; повы́шенный р. 
підви́щений рельє́ф; погребённый р. по-
хо́ваний рельє́ф; подво́дный р. підво́дний 
рельє́ф; подзе́мный р. підзе́мний рельє́ф; 
подпове́рхностный р. підповерхне́вий 
рельє́ф; радиа́льно-лучи́стый р. ра-
діа́льно-промени́стий рельє́ф; ра́звитый р. 
розви́нутий (розви́нений) рельє́ф; 
расчленённый р. розчлено́ваний рельє́ф; 
ре́зкий р. різки́й рельє́ф; рели́ктовый р. 
релі́ктовий рельє́ф; р. земно́й коры́ ре-
льє́ф земно́ї кори́; р. коренны́х поро́д 
рельє́ф корінни́х порі́д; р. ме́стности ре-
льє́ф місце́вості; решётчатый р. ґрат-
ча́стий рельє́ф; сгла́женный р. 
згла́джений рельє́ф; си́льный р. си́льний 
рельє́ф; скульпту́рный р. скульпту́рний 
рельє́ф; сла́бый р. слабки́й рельє́ф; 
сло́жный р. складни́й рельє́ф; согла́сный р. 
згі́дний рельє́ф; споко́йный р. спокі́йний 
рельє́ф; среднего́рный р. середньогір-
ськи́й рельє́ф; сре́дний р. сере́дній рельє́ф; 
стереоскопи́ческий р. стереоскопі́чний 
рельє́ф; столо́во-ста́нцовый р. столо́во-
ста́нцевий рельє́ф; структу́рный р. струк-
ту́рний рельє́ф; ступе́нчатый р. схід-
ча́стий (ступі́нчатий) рельє́ф; сы́ртовый р. 
си́ртовий рельє́ф; тектони́ческий р. тек-
тоні́чний рельє́ф; техноге́нный р. техно-
ге́нний рельє́ф; топографи́ческий р. то-
пографіч́ний рельє́ф; топографи́чески 
ю́ный р. топографі́чно ю́ний рельє́ф; 
ува́листый р. горбкува́тий рельє́ф; унас-
ле́дованный р. успадко́ваний рельє́ф; 
холми́сто-море́нный р. горби́сто-море́н-
ний рельє́ф; холми́стый р. горби́стий ре-
льє́ф; чешу́йчатый р. луска́тий рельє́ф; 
я́сный р. я́сни́й (вира́зний) рельє́ф 

релье́фный рельє́фний; р-ная ка́рта ре-
льє́фна ка́рта (ма́па) 

рельефообразова́ние рельєфоутво́рення, 
(неоконч. д. – ещё) рельєфоутво́рювання, 
рельєфотво́рення 

ре́мез ре́мез, -за 

ре́мезовский ре́мезівський; р-кая сви́та 
ре́мезівська сві́та 

ремери́т ремери́т, -ту 
ремигра́нтный ремігра́нтний 
ремингтони́т ремінгтоні́т, -ту 
ремнеобра́зный ременеподі́бний; р. лист 

ременеподі́бний лист 
ремобилиза́ция ремобіліза́ція, -ції; 

р. вещества́ ремобіліза́ція речовини́ 
ремолини́т ремоліні́т, -ту 
ренарди́т ренарди́т, -ту 
ре́на ре́на, -ни 
ре́ний ре́ній, -нію 
ре́ний-о́смиевый ре́ній-о́смієвий; р.-о́. 

ме́тод ре́ній-о́смієвий ме́тод 
рени́т рені́т, -ту 
ренифори́т реніфори́т, -ту 
рениформи́т реніформі́т, -ту 
ренселери́т ренселери́т, -ту 
ренсоли́т ренсолі́т, -ту 
ре́нта ре́нта, -ти; го́рная р. гірни́ча ре́нта 
рентгени́т рентгені́т, -ту 
рентгеноамо́рфный рентгеноамо́рфний 
рентге́новский рентге́нівський; р-кая 

ка́мера рентге́нівська ка́мера; р-кая 
тру́бка рентге́нівська тру́бка; р-кие лучи 
рентге́нівське промі́ння; р-кое излуче́ние 
рентге́нівське випромі́нювання 

рентгеногра́мма рентгеногра́ма, -ми; 
видоизменённая р. видозмі́нена рентге-
ногра́ма; малоуглова́я р. малокутова́ рен-
тгеногра́ма; порошко́вая р. порошко́ва 
рентгеногра́ма; р. враще́ния рентгено-
гра́ма оберта́ння; р. криста́лла рентгено-
гра́ма криста́ла; р. с накло́нной о́сью  
рентгеногра́ма з похи́лою ві́ссю 

рентгенографи́ческий рентгенографі́чний; 
р-кое подо́бие рентгенографі́чна поді́бність 

рентгеногра́фия рентгеногра́фія, -фії 
рентгенометри́ческий рентгеномет-

ри́чний; р. карота́ж рентгенометри́чний 
карота́ж; р. фа́зовый ана́лиз рентгеноме-
три́чний фа́зовий ана́ліз; р-кое измере́ние 
рентгенометри́чне вимі́рювання (рентге-
нометри́чний ви́мір) 

рентгенорадиометри́ческий рентгено-
радіометри́чний; р. ме́тод рентгенорадіо-
метри́чний ме́тод; флуоресце́нтный р. 
ме́тод флуоресце́нтний рентгенорадіомет-
ри́чний ме́тод 

рентгеноскопи́ческий рентгеноскопі́чний; 
р. ана́лиз рентгеноскопі́чний ана́ліз 
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рентгеноскопи́я рентгеноскопі́я, -пі́ї 
рентгеноспектра́льный рентгеноспек-

тра́льний; р. ана́лиз рентгеноспектра́льний 
ана́ліз; р. ме́тод рентгеноспектра́льний 
ме́тод 

рентгенострукту́рный рентгенострукту́р-
ний; р. ана́лиз рентгенострукту́рний ана́ліз 

реньери́т реньєри́т, -ту 
реоло́гия реоло́гія, -гії 
реологи́ческий реологі́чний; р-кие 

сво́йства реологі́чні власти́вості 
реоморфи́зм реоморфі́зм, -му 
реоморфи́ческий реоморфі́чний; р. гра-

нито́ид реоморфі́чний граніто́їд 
реланкто́н реланкто́н, -ну 
реомюри́т реомюри́т, -ту 
реопекси́я реопексі́я, -сі́ї 
реориента́ция реорієнта́ція, -ції 
реоста́т реоста́т; шунтово́й р. шунтови́й 

реоста́т 
реоста́тный реоста́тний; р. преобразо-

ва́тель реоста́тний перетво́рювач 
реотакси́т реотакси́т, -ту 
реотакти́ческий реотакти́чний 
реотропи́зм реотропі́зм, -му 
репе́р репе́р, -ра; карота́жный страти-

графи́ческий р. карота́жний стратигра-
фі́чний репе́р; р. чертежа́ репе́р кре́слення 

репери́т, реппери́т репери́т, -ту 
репе́рный репе́рний; р. у́ровень ре-

пе́рний рі́вень 
репетицио́нный репетиці́йний; р. тео-

доли́т репетиці́йний теодолі́т 
репосси́т репоси́т, -ту 
репти́лии мн. репти́лії, -лій; госпо́дству-

ющие р. пану́ючі репти́лії; зверозу́бые р. 
звірозу́бі репти́лії 

репульпа́ция репульпа́ція, -ції 
ре́пчатый ріпча́стий; р. ко́рень ріп-

ча́стий ко́рінь 
ресекве́нтный ресекве́нтний; р-ная до-

ли́на ресекве́нтна доли́на; р-ная ли́ния 
сбро́са ресекве́нтна лі́нія ски́ду; р-ная 
река́ ресекве́нтна рі́чка (ріка́); р. усту́п 
сбро́са ресекве́нтний усту́п ски́ду 

ресилифика́ция ресиліфіка́ція, -ції 
ресни́тчатый війча́стий; р. покро́в вій-

ча́стий по́крив 
респира́тор респіра́тор, -ра 
рессе́нкский ресе́нкський; р-кая фа́за 

скла́дчатости ресе́нкська фа́за склад-
ча́стості 

ресслери́т реслери́т, -ту 
реставра́ция, реставри́рование рестав-

ра́ція, -ції, реставрува́ння 
ре́стевский ре́стевський; р-кие слои́ 

ре́стевські шари́  
рести́т рести́т, -ту 
рестормели́т рестормелі́т, -ту 
ресуина́тный ресуїна́тний 
ресурге́нтный ресурге́нтний; р-ная во-

да́ ресурге́нтна вода́; р. вы́брос ресур-
ге́нтний ви́кид 

ресу́рс ресу́рс, -су; вну́тренние р-сы 
вну́трішні ресу́рси; во́дные р-сы во́дні 
ресу́рси; втори́чный р. втори́нний ресу́рс; 
есте́ственные приро́дные р-сы приро́дні 
ресу́рси; минера́льные р-сы мінера́льні 
ресу́рси; нача́льные сумма́рные р-сы 
початко́ві сума́рні ресу́рси; прогно́зные  
р-сы прогно́зні ресу́рси; р-сы подзе́мных 
вод ресу́рси підзе́мних вод; р-сы энерго-
носи́телей ресу́рси енергоносіїв́; теку́щие 
сумма́рные р-сы пото́чні сума́рні ре-
су́рси; энергети́ческие р-сы енергети́чні 
ресу́рси 

ресу́рсный ресу́рсний; р-ная ка́рта ре-
су́рсна ка́рта (ма́па); р-ное управле́ние 
ресу́рсне управлі́ння 

ретарда́ция ретарда́ція, -ції; р. разви́тия 
ретарда́ція ро́звитку 

ретбледи́т ретбледи́т, -ту 
ретверси́т ретверси́т, -ту 
ретгерси́т ретгерси́т, -ту 
рете́ль рете́ль, -лю, т. -лем 
ретени́т ретені́т, -ту 
ретенцио́нный ретенці́йний; р. ана́лиз 

ретенці́йний ана́ліз 
ретзерфонди́т ретзерфонди́т, -ту 
ретиге́н ретиге́н, -ну 
рети́кула рети́кула, -ли 
рети́кулюм рети́кулюм, -му 
ретикуля́рный ретикуля́рний; р-ная 

скульпту́ра ретикуля́рна скульпту́ра 
ретинали́т ретиналі́т, -ту 
ретинасфа́льт ретинасфа́льт, -ту 
ретинелли́т ретинелі́т, -ту 
ретини́т ретині́т, -ту 
ретинози́т ретинози́т, -ту 
ретици́т ретици́т, -ту 
ретра́ктор ретра́ктор, -ра 
ретрограда́ция ретрограда́ція, -ції 
ретрогра́дный ретрогра́дний; р-ное ки-

пе́ние ретрогра́дне кипі́ння; р. метамор-
фи́зм ретрогра́дний метаморфі́зм 
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ретрогресси́вный ретрогреси́вний; р-ная 
фа́за ретрогреси́вна фа́за; р-ная эро́зия рет-
рогреси́вна еро́зія 

ретрогре́ссия ретрогре́сія, -сії 
ретрометаморфи́зм ретрометаморфі́зм, -му 
ретроморфи́зм ретроморфі́зм, -му 
ретрохоани́товый ретрохоані́товий 
ретрошарья́ж ретрошар'я́ж, -жу, т. -жем 
реттизи́т ретизи́т, -ту 
ретциа́н ретціа́н, -ну 
ретцити́т ретцити́т, -ту 
реусси́н реуси́н, -ну 
реуссини́т реусині́т, -ту 
рефере́нц-сферо́ид рефере́нц-сферо́їд, -да 
рефики́т рефікі́т, -ту 
рефле́кс рефле́кс, -су; вну́тренний р. 

вну́трішній рефле́кс 
рефле́ксия рефле́ксія, -сії 
рефле́ксный рефле́ксний 
рефлекто́метр рефлекто́метр, -ра 
рефракцио́нный рефракці́йний; р. ме́тод 

рефракці́йний ме́тод; р. сейсмо́граф ре-
фракці́йний сейсмо́граф 

рефра́кция рефра́кція, -ції; уде́льная р. 
пито́ма рефра́кція 

рефу́зия рефу́зія, -зії 
рецбании́т рецбанії́т, -ту 
рецентакули́ты мн. рецентакулі́ти, -тів 
реце́нтный реце́нтний; р-ные фо́рмы 

реце́нтні фо́рми 
реце́ссия реце́сія, -сії 
рецикли́нг рециклі́нг, -гу 
ре́чка рі́чка; блужда́ющая р. мандрівна́ 

(блукли́ва) рі́чка; ка́менная р. кам'яна́ 
рі́чка 

речни́к 1. (специальность) річкови́к; 
2. (горная порода) сите́ць, -тцю́, т. -тце́м 
речно́й річкови́й; нейтра́льная р-на́я 

сеть нейтра́льна річкова́ мере́жа; прямо-
уго́льная р-на́я сеть прямоку́тна річкова́ 
мере́жа; р-на́я абра́зия річкова́ абра́зія;  
р-на́я гли́на річкова́ гли́на; р-на́я доли́на 
річкова́ доли́на; р-на́я излу́чина річкови́й 
за́крут; р-на́я мель річкова́ мілина́; р-на́я 
по́йма річкова́ запла́ва (запла́вина); р-на́я 
ро́ссыпь річкове́ розси́пище (річкови́й 
ро́зсип); р-на́я сеть річкова́ мере́жа; р-на́я 
систе́ма річкова́ систе́ма; р-на́я терра́са 
річкова́ тера́са; р-на́я фа́ция річкова́ 
фа́ція; р-на́я фо́рма релье́фа річкова́ 
фо́рма рельє́фу; р-на́я эро́зия річкова́ 
еро́зія; р. ага́т річкови́й ага́т; р-но́е ру́сло 

річкове́ ру́сло; р. бассе́йн річкови́й ба-
се́йн; р. годо́граф річкови́й годо́граф; 
р. гра́вий річкови́й гра́вій; р. конгломе-
ра́т річкови́й конгломера́т; р. лёд річкови́й 
лід; р. острово́к річкови́й остріве́ць; 
р. песо́к річкови́й пісо́к; р. планкто́н річко-
ви́й планкто́н; р. поро́г річкови́й порі́г; 
р. сток річкови́й стік; р. тип косо́й слои́с-
тости річкови́й тип ко́сої (скісно́ї, навскі́с-
ної) шарува́тості; р-ны́е нано́сы річкові́ 
нано́си; р-ны́е отложе́ния річкові́ ві́дклади 

реша́ющий виріша́льний; р. ана́лиз ви-
ріша́льний ана́ліз 

реше́ние рі́шення; итерати́вное р. ітера-
ти́вне рі́шення 

решётка ґра́ти, ґрат; а́томная р. а́томні 
ґра́ти; базоцентри́рованная р. базоцен-
тро́вані ґра́ти; бесконе́чная р. нескінче́нні 
ґра́ти; вну́тренняя р. криста́ллов 
вну́трішні ґра́ти криста́лів; гранецен-
три́рованная р. гранецентро́вані ґра́ти; 
двойнико́вая р. двійнико́ві ґра́ти; дифрак-
цио́нная р. дифракці́йні ґра́ти; ка́мен-
ная р. кам'яні́ (камін́ні) ґра́ти; крис-
талли́ческая р. кристалі́чні ґра́ти; ло́жная р. 
неспра́вжні ґра́ти; набуха́ющая р. набуха́ючі 
ґра́ти; нару́жная р. зо́внішні ґра́ти; не-
пра́вильная р. непра́вильні ґра́ти; об-
ра́тная р. зворо́тні ґра́ти; простра́нствен-
ная р. просторо́ві ґра́ти; р. Браве́ ґра́ти 
Браве́; р. выве́тривания ґра́ти зві́трювання 
(виві́трювання); трёхме́рная р. тримі́рні 
ґра́ти; центри́рованная р. центро́вані ґра́ти 

решеткови́дный ґратоподі́бний 
решётниковский реше́тниківський; р-кая 

сви́та реше́тниківська сві́та 
решётчатый ґратча́стий; р-тая по́ра 

ґратча́ста по́ра; р-тая систе́ма жил ґрат-
ча́ста систе́ма жил; р-тая скульпту́ра 
ґратча́ста скульпту́ра; р-тая сте́нка ґрат-
ча́ста сті́нка; р-тая структу́ра ґратча́ста 
структу́ра; р-тая тексту́ра ґратча́ста текс-
ту́ра; р-тое дни́ще ґратча́сте дни́ще; 
р. криста́лл ґратча́стий криста́л; р. ре-
лье́ф ґратча́стий рельє́ф; р. скеле́т ґрат-
ча́стий скеле́т; р. тип релье́фа ґратча́стий 
тип рельє́фу 

ржаве́ть іржа́віти, -віє 
ржа́вление іржа́влення 
ржа́вчина іржа́, -жі́, т. -же́ю; ме́дная р. 

мі́дна іржа́ 
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ржа́вый іржа́вий; р-вое зо́лото іржа́ве 
зо́лото; р. пе́пел іржа́вий по́піл; р. песо́к 
іржа́вий пісо́к 

риаколи́т ріаколі́т, -ту 
риа́с ріа́с, -су 
риа́совый ріа́совий; р-вая берегова́я 

ли́ния ріа́сова берегова́ лі́нія; р. бе́рег 
ріа́совий бе́рег; р. тип бе́рега ріа́совий тип 
бе́рега 

рибеки́т рибекі́т, -ту; волокни́стый р. 
волокни́стий (волокнува́тий) рибекі́т; маг-
незиа́льно-желе́зистый р. магнезіа́льно-
залі́зистий рибекі́т 

рибекитиза́ция рибекітиза́ція, -ції 
рибеки́товый рибекі́товий; р. грани́т 

рибекі́товий грані́т; р. порфи́р ри-
бекі́товий порфір 

риваки́т ривакі́т, -ту 
риверсайди́т риверсайди́т, -ту 
ри́гель ри́гель, -ля, т. -лем 
риголе́н риголе́н, -ну 
ригори́зм ригори́зм, -му 
ризери́т ризери́т, -ту 
ризо́ид ризо́їд, -ду 
ризо́идный ризо́їдний; р-ные и́глы ри-

зо́їдні голки́ 
ризока́рповые сущ., мн. ризока́рпові, -вих 
ризокауло́ма ризокауло́ма, -ми 
ризока́улум ризока́улум, -му 
ризока́улюс ризока́улюс, -су 
ризокло́н ризокло́н, -ну 
ризо́ма ризо́ма, -ми 
ризопатрони́т ризопатроні́т, -ту 
ризопо́ды мн. ризопо́ди, -по́д 
ризори́т ризори́т, -ту 
ризофо́ра ризофо́ра, -ри 
риккарди́т рикарди́т, -ту 
риколеттаи́т риколетаї́т, -ту 
риколи́т риколі́т, -ту 
риленди́т риленди́т, -ту 
римани́т римані́т, -ту 
рима́нты мн. рима́нти, -тів 
римпили́т римпілі́т, -ту 
ри́мско-брита́нский ри́мсько-брита́нський; 

р.-б-кая культу́ра ри́мсько-брита́нська 
культу́ра 

ри́мула ри́мула, -ли 
рингвуди́т рингвуди́т, -ту 
ри́нгий ри́нгій, -гію 
ринерсони́т ринерсоні́т, -ту 
ри́нии мн. ри́нії, -ній 
ринки́т ринкі́т, -ту 

ринколи́т ринколі́т, -ту; ка́льциевый р. 
ка́льцієвий ринколі́т; це́ристый р. 
це́ристий ринколі́т 

риннеи́т ринеї́т, -ту 
ринхоли́т ринхолі́т, -ту 
ринхолине́йда ринхоліне́йда, -ди 
ринхоце́ль ринхоце́ль, -лі, т. -ллю 
ринхоцефа́л ринхоцефа́л, -ла 
риоаляски́т ріоаляскі́т, -ту 
риобаза́льт ріобаза́льт, -ту 
риодаци́т ріодаци́т, -ту 
риодаци́товый ріодаци́товий; р. перли́т 

ріодаци́товий перлі́т 
риокриста́лл ріокриста́л, -ла 
риоли́т ріолі́т, -ту; ка́льциевый р. 

ка́льцієвий ріолі́т; щелочно́й р. лу́жний 
ріолі́т 

риоли́товый ріолі́товий; р-вая ла́ва рі-
олі́това ла́ва; р-вая пе́мза ріоліт́ова пе́мза; 
р-вое стекло́ ріолі́тове скло; р. обсидиа́н 
ріолі́товий обсидіа́н; р. перли́т ріолі́товий 
перлі́т; р. порфи́р ріолі́товий порфі́р 

риолито́ид ріоліто́їд, -да 
риони́т ріоні́т, -ту 
риота́ксис ріота́ксис, -су 
риота́ксисовый ріота́ксисовий; р-вая 

поро́да ріота́ксисова поро́да; р-вая струк-
ту́ра ріота́ксисова структу́ра 

рипидоли́т рипідолі́т, -ту 
рипидоли́товый рипідолі́товий; р. сла́нец 

рипідолі́товий сла́нець 
рипидоме́лловый рипідоме́ловий 
рипони́т рипоні́т, -ту 
рисайкли́нг рисайклі́нг, -гу 
ри́совый ри́совий; р-вая по́чва ри́совий 

ґрунт 
рисс рис, -су 
ри́сский ри́ський; р-кая кальде́ра 

ри́ська кальде́ра; р-кое оледене́ние ри́ське 
зледені́ння (заледені́ння); р. леднико́вый 
век ри́ський льодовико́вий вік 

рисс-вю́рмский рис-вю́рмський; р.-в. 
межледнико́вый век рис-вю́рмський 
міжльодовико́вий вік; р.-в-кое межлед-
нико́вье рис-вю́рмське міжльодовиків́'я 

риссеи́т рисеї́т, -ту 
рису́нок рису́нок, -нка; гидрогра-

фи́ческий р. гідрографі́чний рису́нок 
рисчорри́т рисчори́т, -ту 
ритм ритм, -му; климати́ческий р. клі-

мати́чний ритм; оса́дочный р. осадо́вий 
ритм 
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ритми́т ритмі́т, -ту 
ритми́ческий ритмі́чний; р-кая крис-

таллиза́ция ритмі́чна кристаліза́ція; 
р. ге́йзер ритмі́чний ге́йзер 

ритми́чно-слои́стый ритмі́чно-
шарува́тий; р.-с-тая тексту́ра ритмічно-
шарува́та  

ритми́чность ритмі́чність, -ності, т. -ністю; 
р. остыва́ния ритмі́чність вистига́ння 

ритми́чный ритмі́чний; р-ная 
слои́стость (слоева́тость, сло́йчатость) 
ритмі́чна шарува́тість; р-ная стратифи-
ка́ция ритмі́чна стратифіка́ція; р-ное осад-
конакопле́ние ритмі́чне осадконагро-
ма́дження (осадконакопи́чення) 

ритмоко́мплекс ритмоко́мплекс, -су 
ритмопа́чка ритмопа́чка, -ки, д. и п.  

-чці, р. мн. -чок 
ритмосви́та ритмосві́та, -ти 
ритмосе́рия ритмосе́рія, -рії 
ритмото́лща ритмото́вща, -щі, т. -щею 
ритмостратиграфи́ческий ритмостра-

тиграфі́чний; р. ме́тод ритмострати-
графі́чний ме́тод 

ритмостратигра́фия ритмостратигра́фія,  
-фії 

риттингери́т ритингері́т, -ту 
риф риф, -фу; барье́рный р. бар'є́рний 

риф; барье́рный внутрилагу́нный р. 
бар'є́рний внутрішньолагу́нний риф; бере-
гово́й р. берегови́й риф; биоге́нный р. 
біоге́нний риф; во́дорослевый р. 
во́доростевий риф; вне́шний р. зо́внішній 
риф; вну́тренний р. вну́трішній риф; 
выступа́ющий р. виступни́й риф; за́дний р. 
за́дній риф; затону́вший р. затону́лий риф; 
золотоно́сный р. золотоно́сний риф; ис-
копа́емый кора́лловый р. викопни́й ко-
ра́ловий риф; кольцево́й р. кільце́вий 
риф; кора́лловый р. кора́ловий риф; 
ко́рковый р. ко́рковий риф; краево́й р. 
крайови́й риф; мша́нковый р. мша́нковий 
риф; обра́тный р. зворо́тний риф; ограж-
да́ющий р. огоро́джувальний риф; окай-
мля́ющий р. облямо́вувальний риф;  
пере́дний р. пере́дній риф; погружённый р. 
зану́рений риф; по́днятый р. пі́дня́тий 
(підій́ня́тий) риф; покрывно́й р. покрив-
ни́й риф 

рифе́й рифе́й, -фе́ю 
рифе́йский рифе́йський; р-кая гру́ппа 

рифе́йська гру́па; р-кая систе́ма ри-

фе́йська систе́ма; р-кая скла́дчатость 
рифе́йська складча́стість; р. ко́мплекс 
рифе́йський ко́мплекс 

рифеоцера́ссовый рифеоцера́совий;  
р-вая ли́ния рифеоцера́сова лі́нія 

рифлёный ри́флений 
ри́фли мн. ри́флі, -лів 
ри́фовый ри́фовий; р-вая фа́ция ри́фова 

фа́ція; р. известня́к ри́фовий вапня́к; 
р. кора́лл ри́фовий кора́л; р. холм 
ри́фовий горб (па́горб) 

рифоге́нный рифоге́нний 
рифо́ид рифо́їд, -да 
рифообита́тель рифоме́шканець, -нця, 

т. -нцем 
рифообразу́ющий рифотві́рний; р-щие 

во́доросли рифотві́рні во́дорості; р. кора́лл 
рифотві́рний кора́л; р. органи́зм рифо-
тві́рний органі́зм 

рифострои́тель рифобудівни́к, -ка́ 
рифт рифт, -та; геосинклина́льный р. 

геосинкліна́льний рифт 
ри́фтовый ри́фтовий; р-вая геосинкли-

на́ль ри́фтова геосинкліна́ль; р-вая до-
ли́на ри́фтова доли́на; р-вая зо́на ри́фтова 
зо́на; р-вая систе́ма ри́фтова систе́ма;  
р-вая структу́ра ри́фтова структу́ра 

рифтогене́з рифтогене́з, -зу 
рифтообразова́ние рифтоутво́рення, 

(неоконч. д. – ещё) рифтоутво́рювання, 
рифтотво́рення 

рихтери́т рихтери́т, -ту; ка́лиевый р. 
ка́лієвий рихтери́т; на́триевый р. 
на́трієвий рихтери́т 

рицали́т рицалі́т, -ту 
рицибиоли́т рицибіолі́т, -ту 
риццони́т рицоні́т, -ту 
ришелли́т ришелі́т, -ту 
ричмонди́т річмонди́т, -ту 
роаи́т роаї́т, -ту 
ро́бастность ро́бастність, -ності, т. -ністю 
робертси́т робертси́т, -ту 
робертсони́т робертсоні́т, -ту 
ров рів, ро́ву, мн. рови́, -ві́в; геосинкли-

на́льный р. геосинкліна́льний рів; 
го́рный р. гірськи́й рів; кольцево́й р. 
кільце́вий рів; приразло́мовый р. приро-
зло́мовий рів; сбро́совый (сбро́сный, 
сбросно́й) р. скидни́й рів; эксплози́вный р. 
експлози́вний рів 

ровеи́т ровеї́т, -ту 
ро́венский рі́вненський; р-кая сви́та 

рі́вненська сві́та; р-кие база́льты 
рі́вненські база́льти 
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ровнонапласто́ванный рівнонаплас-
то́ваний, рівнонашаро́ваний 

ровнослои́стый рівношарува́тий 
ро́вный рі́вний; р-ная гомоклина́ль 

рі́вна гомокліна́ль; р-ная ме́стность рі́вна 
місце́вість; р-ная тексту́ра рі́вна тексту́ра; 
р-ное взрыва́ние рі́вне підрива́ння; 
р. изло́м рі́вний злам (злом); р. кли́мат 
рі́вний клі́мат; р. конта́кт рі́вний конта́кт; 
р. про́филь рі́вний про́філь 

ровня́к рівня́к, -ку́ 
рог ріг, ро́га, (о материале) ріг, ро́гу, мн. 

ро́ги, ріг; оле́ний р. оле́нячий ріг; щёчные 
р-га́ щі́чні ро́ги 

рога́льский рога́льський; р-кая сви́та 
рога́льська сві́та 

рога́тый рога́тий; р. диноза́вр рога́тий 
диноза́вр 

рогови́дный рогоподі́бний; р. коралли́т 
рогоподі́бний коралі́т 

рогови́к рогови́к, -ка́; амфибо́лово-
пироксе́новый р. амфібо́лово-піроксе́но-
вий рогови́к; андалузи́товый р. андалу-
зи́товий рогови́к; биоти́товый р. біо-
ти́товий рогови́к; везувиа́новый р. везу-
віа́новий рогови́к; желе́зистый р. залі́зис-
тий рогови́к; известко́во-кремни́стый р. 
вапняно́-крем'яни́стий (вапняно́-кремени́с-
тий) рогови́к; известко́во-силика́тный р. 
вапняно́-силіка́тний рогови́к; кварц-
слюдяно́й р. кварц-слюдяни́й рогови́к; 
конта́ктовый р. конта́ктовий рогови́к; 
кордиери́товый р. кордієри́товий рогови́к; 
р. истира́ния рогови́к стира́ння (стертя́); 
турмали́новый р. турмалі́новий рогови́к; 
узлова́тый р. вузлува́тий рогови́к 

роговико́во-известко́вый роговико́во-
вапня́ний 

роговико́во-кремни́стый роговико́во-
крем'яни́стий, роговико́во-кремени́стий 

роговико́вый роговико́вий; р-вая по-
ро́да роговико́ва поро́да; р-вая структу́ра 
роговико́ва структу́ра; р-вая фа́ция рого-
вико́ва фа́ція; р-вое сложе́ние роговико́ва 
будо́ва; р. желва́к роговико́ве жо́вно; 
р. известня́к роговико́вий вапня́к; р. крем-
ня́к роговико́вий кремня́к; р. сла́нец  
роговико́вий сла́нець; р. узело́к рогови-
ко́вий ву́злик 

рогово́й рогови́й; базальти́ческая р-ва́я 
обма́нка база́льтова рогова́ обма́нка; 
обыкнове́нная р-ва́я обма́нка звича́йна 

рогова́ обма́нка; р-ва́я гу́бка рогова́ гу́бка; 
р-ва́я ртуть рогова́ ртуть; р-ва́я се-
ре́бряная обма́нка рогова́ срі́бна обма́нка; 
р-ва́я сере́бряная руда́ рогова́ срі́бна ру-
да́; р-во́е серебро́ рогове́ срі́бло; р. ка́мень 
рогови́й ка́мінь; р. ме́ргель рогови́й 
ме́ргель; р. слой рогови́й шар; р. щито́к 
рогови́й щито́к; р-вы́е образова́ния рого-
ві́ утво́рення; рту́тная р-ва́я руда́ рту́тна 
рогова́ руда́; свинцо́вая р-ва́я руда́ свин-
це́ва рогова́ руда́; чёрная р-ва́я обма́нка 
чо́рна рогова́ обма́нка 

роговообма́нково-гранули́товый рого-
вообма́нково-гранулі́товий; р.-г-вая  
субфа́ция роговообма́нково-гранулі́това 
субфа́ція 

роговообма́нковый роговообма́нковий; 
р-вая поро́да роговообма́нкова поро́да;  
р-вое га́ббро роговообма́нкове га́бро; 
р. андези́т роговообма́нковий андези́т; 
р. асбе́ст роговообма́нковий азбе́ст; р. гра-
ни́т роговообма́нковий грані́т; р. диори́т 
роговообма́нковий діори́т; р. перидоти́т 
роговообма́нковий перидоти́т; р. сла́нец 
роговообма́нковий сла́нець; р. филли́т рого-
вообма́нковий філі́т; р. фоноли́т роговоо-
бма́нковий фонолі́т 

рого́вский рогі́вський; р-кая сви́та 
рогі́вська сві́та 

рогообра́зный рогоподі́бний; р-ные 
кры́лья рогоподі́бні кри́ла; р. вы́ступ 
рогоподі́бний ви́ступ; р. кора́лл рогопо-
ді́бний кора́л 

род рід, ро́ду, мн. роди́, -ді́в; моно-
ти́пный р. моноти́пний рід; монофиле-
ти́ческий р. монофілети́чний рід; типо-
во́й р. типови́й рід; узкораспространён-
ный р. вузькопоши́рений рід; фор-
ма́льный р. форма́льний рід 

родали́т родалі́т, -ту 
рода́нисто-водоро́дный рода́нисто-

водне́вий; р.-в-ная кислота́ рода́нисто-
водне́ва кислота́ 

рода́нистый рода́нистий; р. ма́рганец 
рода́нистий ма́рганець (манга́н) 

рода́нский рода́нський; р. я́рус ро-
да́нський я́рус 

роддери́т родери́т, -ту 
роджерси́т роджерси́т, -ту 
роджиани́т роджіані́т, -ту 
родези́йский родезі́йський; р-кая куль-

ту́ра родезі́йська культу́ра 
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родези́т родези́т, -ту 
ро́дий ро́дій, -дію 
родинги́т родингі́т, -ту 
ро́дистый ро́дистий; р-стое зо́лото 

ро́дисте зо́лото 
роди́т роди́т, -ту 
родици́т родици́т, -ту 
родни́к джерело́, -ла́; солёный р. соло́не 

джерело́ 
роднико́вый джере́льний; р-вая вода́ 

джере́льна вода́ 
родоарсениа́н родоарсеніа́н, -ну 
родово́й родови́й; р-ва́я зо́на родова́ 

зо́на; р-во́е назва́ние родова́ на́зва; р. вид 
родови́й вид; р. при́знак родова́ озна́ка 

рододе́ндрон рододе́ндрон, -на 
родо́идный родо́їдний; р. ме́тод ро-

до́їдний ме́тод 
родо́ит родо́їт, -ту 
родоли́т родолі́т, -ту 
родонача́льный родонача́льний, осно-

вополо́жний; р-ная ма́гма родонача́льна 
ма́гма; р-ная фо́рма родонача́льна (осно-
вополо́жна) фо́рма; р. элеме́нт родона-
ча́льний елеме́нт 

родони́т родоні́т, -ту 
родони́товый родоні́товий; р-вая по-

ро́да родоні́това поро́да 
родостанни́т родостані́т, -ту 
родотили́т родотилі́т, -ту 
родофилли́т родофілі́т, -ту 
родофосфи́т родофосфіт́, -ту 
родохрози́т родохрози́т, -ту 
ро́дственный спорі́днений; р-ная да́йка 

спорі́днена да́йка; р-ная поро́да спо-
рі́днена поро́да; р-ная связь спорі́днений 
зв'язо́к; р-ная фо́рма спорі́днена фо́рма; 
р-ное включение спорі́днене вклю́чення; 
р-ное схо́дство спорі́днена схо́жість; 
р. вид спорі́днений вид; р. вы́брос спо-
рі́днений ви́кид; р. гибриди́зм спорі́дне-
ний гібриди́зм; р. ксеноли́т спорі́днений 
ксенолі́т; р. материа́л спорі́днений матеріа́л 

родуси́т родуси́т, -ту 
ро́женский ро́женський; р-кая сви́та 

ро́женська сві́та 
рожкови́т рожкові́т, -ту 
рожко́вый ріжко́вий; р-вая тексту́ра 

ріжко́ва тексту́ра 
рожо́к ріжо́к, -жка́; боково́й р. бічни́й 

(бокови́й) ріжо́к 

ро́за ро́за, -зи; желе́зная р. залі́зна ро́за; 
р. ветро́в ро́за вітрі́в 

ро́за-диагра́мма ро́за-діагра́ма, ро́зи-
діагра́ми 

розази́т розази́т, -ту 
розали́новский розалі́нівський; р-кая 

сви́та розалі́нівська сві́та 
розвверези́т розверези́т, -ту 
розеи́т розеї́т, -ту 
розели́т розелі́т, -ту 
розелла́н розела́н, -ну 
розенбуши́т розенбуши́т, -ту 
розени́т розені́т, -ту 
розе́тка розе́тка, -ки, д. и п. -тці, р. мн. -ток 
розеткови́дный розеткоподі́бний; р-ная 

пласти́нка розеткоподі́бна пласти́нка 
розики́т розикі́т, -ту 
ро́зистый ро́зистий; р. горизо́нт 

ро́зистий горизо́нт 
рози́т рози́т, -ту 
розицки́т розицькі́т, -ту 
ро́зово-кра́сный роже́во-черво́ний;  

р.-к-ная шпине́ль роже́во-черво́на шпіне́ль 
ро́зовый роже́вий; р. кварц роже́вий 

кварц; р. сапфи́р роже́вий сапфі́р 
розоли́т розолі́т, -ту 
розо́ловый розо́ловий; р-вая кислота́ 

розо́лова кислота́ 
рой рій, ро́ю; метеори́тный р. метео-

ри́тний рій; р. вулка́нов рій вулка́нів; 
р. да́ек рій да́йок; р. землетрясе́ний рій 
землетру́сів 

ройи́т ройї́т, -ту 
рокбриджеи́т рокбриджеї́т, -ту 
рокези́т рокези́т, -ту 
рокклаи́т роклаї́т, -ту 
рокланди́т рокланди́т, -ту 
ро́ликовый ро́ликовий; р-вая ме́льница 

ро́ликовий млин 
рольга́нг рольга́нг, -га 
романеши́т романеши́т, -ту 
рома́нский рома́нський; р-кая сви́та 

рома́нська сві́та 
романцови́т романцові́т, -ту 
ромб ромб, -ба; гипотека́льный р. гіпо-

тека́льний ромб; гребе́нчатый р. гре-
бі́нчастий (гребі́нчатий) ромб; по́ровый р. 
по́ровий ромб; спа́йный р. спа́йний ромб 

ромбарсени́т ромбарсені́т, -ту 
ро́мбен-порфи́р ро́мбен-порфір́, -ру 
ромби́ческий ромбі́чний; р-кая дипи-

рами́да ромбі́чна дипірамі́да; р-кая  
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пирами́да ромбі́чна пірамі́да; р-кая се́ра 
ромбі́чна сі́рка; р-кая симме́три́я ром-
бі́чна симетрі́я; р-кая сингони́я ромбі́чна 
сингоні́я; р-кая систе́ма ромбі́чна сис-
те́ма; р-кая тетра́да ромбі́чна тетра́да; 
р. додека́эдр ромбі́чний додека́едр; р. лист 
ромбі́чний лист; р. пироксе́н ромбі́чний 
піроксе́н; р. тетра́эдр ромбі́чний тетра́едр 

ромбови́дный, ромбообра́зный ромбо-
поді́бний; р-ная пласти́нка ромбоподі́бна 
пласти́нка 

ро́мбовый ро́мбовий; разъединённые  
р-вые по́ры роз'є́днані ро́мбові по́ри;  
р-вая по́ра ро́мбова по́ра; р. порфи́р 
ро́мбовий порфі́р 

ромбодипирамида́льный ромбодипіра-
міда́льний; р-ная симме́три́я ромбодипі-
раміда́льна симетрі́я 

ромбододека́эдр ромбододека́едр, -ра 
ромбоида́льный ромбоїда́льний; р-ная 

отде́льность ромбоїда́льна окре́мість 
ромбокла́з ромбокла́з, -зу 
ромбоклази́т ромбоклази́т, -ту 
ромбомагноякобси́т ромбомагноякоб-

си́т, -ту 
ромбоно́сные сущ., мн. ромбоно́сні, -них 
ромбопирамида́льный ромбопіраміда́ль-

ний; р-ная симме́три́я ромбопіраміда́льна 
симетрі́я 

ромботетраэдри́ческий ромботетраед-
ри́чний; р-кая симме́три́я ромботетраед-
ри́чна симетрі́я 

ромбо́эдр ромбо́едр, -ра; отрица́тель-
ный р. від'є́мний (негати́вний) ромбо́едр; 
положи́тельный элемента́рный р. до-
да́тний (позити́вний) елемента́рний ром-
бо́едр 

ромбоэдри́ческий ромбоедри́чний; р-кая 
симме́три́я ромбоедри́чна симетрі́я; р-кая 
спа́йность ромбоедри́чна спа́йність; 
р. га́битус ромбоедри́чний га́бітус 

ромбоэдрови́дный ромбоедроподі́бний; 
р. га́битус ромбоедроподі́бний га́бітус 

ромбоэдрогемимо́рфный ромбоедро-
гемімо́рфний 

ромеи́т ромеї́т, -ту 
ронгстоки́т ронгстокі́т, -ту 
ро́нский ро́нський; р-кая фа́за горооб-

разова́ния ро́нська фа́за горотво́рення;  
р-кая фа́за скла́дчатости ро́нська фа́за 
складча́стості 

ропа́лия ропа́лія, -лії 

ропало́идный ропало́їдний; р-ная се́пта 
ропало́їдна се́пта 

рора́кский рора́кський; р. я́рус ро-
ра́кський я́рус 

роренште́йн роренште́йн, -ну 
роси́нско-ти́кичский роси́нсько-ті́кицький; 

р.-т-кая се́рия роси́нсько-ті́кицька се́рія 
роскоэли́т роскоелі́т, -ту 
росси́т роси́т, -ту 
россоша́нский росоша́нський; р-кие 

слои́ росоша́нські шари́  
росстревори́т ростревори́т, -ту 
россыпеобразу́ющий розсипищет-

ві́рний, розсипотвір́ний; р-щие форма́ции 
розсипищетві́рні (розсипотві́рні) форма́ції 

ро́ссыпный ро́зсипний; р-ная структу́ра 
ро́зсипна структу́ра; р-ная форма́ция 
ро́зсипна форма́ція; р-ное месторожде́ние 
ро́зсипне родо́вище; р. коэффицие́нт обо-
гаще́ния ро́зсипний коефіціє́нт збага́чення; 
р. у́зел ро́зсипний ву́зол 

ро́ссыпь розси́пище, -ща, т. -щем, 
ро́зсип, -пу; автохто́нная р. автохто́нне 
розси́пище (автохто́нний ро́зсип); 
аллювиа́льная р. алювіа́льне розси́пище 
(алювіа́льний ро́зсип); амазо́нская р. ама-
зо́нське розси́пище (амазо́нський ро́зсип); 
берегова́я р. берегове́ розси́пище (берего-
ви́й ро́зсип); глуби́нная р. глиби́нне роз-
си́пище (глиби́нний ро́зсип); глубокоза-
лега́ющая р. глибокозаляга́юче (глибоко-
зале́гле) розси́пище (глибокозаляга́ючий 
[глибокозале́глий] ро́зсип); гравита-
цио́нная р. гравітаці́йне розси́пище (гра-
вітаці́йний ро́зсип); де́льтовая р. де́льтове 
розси́пище (де́льтовий ро́зсип); делю-
виа́льная р. делювіа́льне розси́пище (де-
лювіа́льний ро́зсип); доли́нная р. доли́нне 
розси́пище (доли́нний ро́зсип); дре́вняя р. 
да́внє розси́пище (да́вній ро́зсип); золото-
но́сная р. золотоно́сне розси́пище (золото-
но́сний ро́зсип); ископа́емая р. викопне́ 
розси́пище (викопни́й ро́зсип); ка́менная р. 
кам'яне́ розси́пище (кам'яни́й ро́зсип);  
коллювиа́льная р. колювіа́льне розси́пище 
(колювіа́льний ро́зсип); ко́совая р. ко́сове 
розси́пище (ко́совий ро́зсип); лагу́нная р. 
лагу́нне розси́пище (лагу́нний ро́зсип); лед-
нико́вая р. льодовико́ве розси́пище (льодо-
вико́вий ро́зсип); ло́жковая р. ложкове́ роз-
си́пище (ложкови́й ро́зсип); ме́лкая р. 
дрібне́ розси́пище (дрібни́й ро́зсип);  
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метаморфизо́ванная р. метаморфізо́ване 
розси́пище (метаморфізо́ваний ро́зсип); 
море́нная р. море́нне розси́пище (мо-
ре́нний ро́зсип); морска́я р. морське́ роз-
си́пище (морськи́й ро́зсип); обло́мочная р. 
ула́мкове розси́пище (ула́мковий ро́зсип); 
озёрная р. озе́рне розси́пище (озе́рний 
ро́зсип); оловоно́сная р. оловоно́сне роз-
си́пище (оловоно́сний ро́зсип); переме-
щённая р. перемі́щене розси́пище (пере-
мі́щений ро́зсип); платиносодержа́щая р. 
платиновмі́сне розси́пище (платинов-
мі́сний ро́зсип); пло́тиковая р. пло́тикове 
розси́пище (пло́тиковий ро́зсип); погре-
бённая р. похо́ване розси́пище (похо́ваний 
ро́зсип); подво́дная р. підво́дне роз-
си́пище (підво́дний ро́зсип); по́йменная р. 
запла́вне розси́пище (запла́вний ро́зсип); 
прибре́жная р. узбере́жне (прибере́жне) 
розси́пище (узбере́жний [прибере́жний] 
ро́зсип); прибре́жно-морска́я р. узбе-
ре́жно-морське́ (прибере́жно-морське́) 
розси́пище (узбере́жно-морськи́й [прибе-
ре́жно-морськи́й] ро́зсип); проекцио́нная р. 
проекці́йне розси́пище (проекці́йний 
ро́зсип); пролювиа́льная р. пролювіа́льне 
розси́пище (пролювіа́льний ро́зсип); 
промы́шленная р. промисло́ве розси́пище 
(промисло́вий ро́зсип); речна́я р. річкове́ 
розси́пище (річкови́й ро́зсип); р. бе́нга 
розси́пище (ро́зсип) бе́нга; р. бли́жнего 
сно́са розси́пище (ро́зсип) бли́жнього 
зне́сення; р. да́льнего сно́са розси́пище 
(ро́зсип) да́льнього зне́сення; руби́новая р. 
рубі́нове розси́пище (рубі́новий ро́зсип); 
ру́словая р. руслове́ розси́пище (руслови́й 
ро́зсип); ручьева́я р. струмко́ве́ роз-
си́пище (струмко́ви́й ро́зсип); ры́хлая р. 
крихке́ розси́пище (крихки́й ро́зсип); 
совреме́нная р. суча́сне розси́пище (су-
ча́сний ро́зсип); сцементи́рованная р. 
зцементо́ване розси́пище (зцементо́ваний 
ро́зсип); терра́совая р. тера́сове роз-
си́пище (тера́совий ро́зсип); ува́льная р. 
горбкува́те розси́пище (горбкува́тий 
ро́зсип); у́стьевая (устьева́я) р. ги́рлове 
розси́пище (ги́рловий ро́зсип); флювио-
гляциа́льная р. флювіогляціа́льне роз-
си́пище (флювіогляціа́льний ро́зсип); 
элювиа́льная р. елювіа́льне розси́пище 
(елювіа́льний ро́зсип); эо́ловая р. ео́лове 
розси́пище (ео́ловий ро́зсип) 

рост ріст, ро́сту; (возрастание, увеличе-
ние) зроста́ння, збі́льшення; (размеры чело-
века, животного) зріст; адкумула́тный р. 
адкумула́тний ріст; вста́вочный р. встав-
ни́й ріст; втори́чный р. втори́нний ріст; 
голоперифери́ческий р. голоперифе-
ри́чний ріст; есте́ственный р. приро́дний 
ріст; исполи́нский р. велете́нський зріст; 
ка́рликовый р. ка́рликовий зріст; миксо-
перифери́ческий р. міксоперифери́чний 
ріст; органи́ческий р. органі́чне зро-
ста́ння; промежу́точный р. промі́жний 
ріст; р. криста́лла ріст криста́ла; экзо-
ге́нный р. екзоге́нний ріст 

росте́лум росте́лум, -му 
ростери́т ростери́т, -ту 
ростово́й ростови́й; р-во́е вещество́ 

ростова́ речовина́ 
росто́чинский росто́чинський; р-кие 

слои́ росто́чинські шари́  
рострони́т ростроніт́, -ту 
ростр, ро́струм ростр, -ра, ро́струм, -му 
ростра́льно-гребе́нчатый ростра́льно-

гребі́нчастий, ростра́льно-гребін́чатий 
ростра́льный ростра́льний; р-ная вы́емка 

ростра́льна ви́їмка; р-ная вы́резка ро-
стра́льна ви́різка: р-ная пласти́на ростра́ль-
на пласти́на; р. вы́ступ ростра́льний ви́ступ; 
р. край ростра́льний край; р. шов ро-
стра́льний шов; р. щит ростра́льний щит; 
р. щито́к ростра́льний щито́к 

ро́стро-латера́лия ро́стро-латера́лія, -лії 
ротали́нда роталі́нда, -ди 
ротало́идный ротало́їдний 
рота́метр рота́метр, -ра 
ротацио́нный ротаці́йний; р. насо́с ку-

лачко́вого ти́па ротаці́йний насо́с кулач-
ко́вого ти́пу 

ротгофи́т ротгофі́т, -ту 
ротенбурги́т ротенбургі́т, -ту 
ро́тмистровский ро́тмістрівський; р-кая 

впа́дина ро́тмістрівська запа́дина; р-кие 
слои́ ро́тмістрівські шари́  

ротовой ротови́й; р-ва́я пласти́нка ро-
това́ пласти́нка; р-ва́я сторона́ ротови́й 
бік; р-во́е по́ле ротове́ по́ле 

ротоко́н ротоко́н, -на 
ротоно́гие сущ., мн. ротоно́гі; ротоно́гие 

ракообра́зные ротоно́гі ракоподі́бні 
ро́тор ро́тор, -ра 
ро́тор-вертлю́г ро́тор-вертлю́г, -га́ 
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ро́торный ро́торний; р-ная дроби́лка 
ро́торна дроба́рка; р-ное буре́ние ро́торне 
бурі́ння; р. стано́к ро́торний стано́к 

ротули́т ротулі́т, -ту 
ро́туль ро́туль, -ля, т. -лем 
роуволфи́т роуволфі́т, -ту 
роуи́т роуї́т, -ту 
роуланди́т роуланди́т, -ту 
роуперри́т роупери́т, -ту 
роутисвари́т роутисвари́т, -ту 
рохаї́т рохаї́т, -ту 
рохлендери́т рохлендери́т, -ту 
роцени́т роцені́т, -ту 
рошери́т рошери́т, -ту 
ро́ющий ри́йний; р-щая фо́рма ри́йна 

фо́рма 
ртутнометри́ческий ртутнометри́чний; 

р-кая съёмка ртутнометри́чне зніма́ння 
(ртутнометри́чна зйо́мка) 

рту́тный рту́тний; р-ная рогова́я руда́ 
рту́тна рогова́ руда́; р-ная руда́ рту́тна 
руда́; р. мано́метр рту́тний мано́метр; 
р. термо́метр рту́тний термо́метр 

ртуть ртуть, -ті, т. -ттю; грему́чая р. 
гриму́ча ртуть; двухло́ристая р. 
двохло́риста ртуть; йо́дистая р. йо́диста 
ртуть; йо́дная р. йо́дна ртуть; односер-
ни́стая р. односірчи́ста ртуть; рогова́я р. 
рогова́ ртуть; саморо́дная р. саморо́дна 
ртуть; селе́новая р. селе́нова ртуть; сереб-
ри́стая р. срібля́ста ртуть; серни́стая р. 
сірчи́ста ртуть; теллу́ристая р. телу́риста 
ртуть; хло́ристая р. хло́риста ртуть; 
хло́рная р. хло́рна ртуть; циа́нистая р. 
ціа́ниста ртуть 

ртутьсодержа́щий ртутєвмі́сний; р. тет-
раэдри́т ртутєвмі́сний тетраедри́т 

руба́шка соро́чка; тиксотро́пная ру-
ба́шка тиксотро́пна соро́чка 

руббела́н рубела́н, -ну 
рубеа́новый рубеа́новий; р-вая кислота́ 

рубеа́нова кислота́ 
рубе́ж рубі́ж, -бежу́, т. -беже́м; р. па-

леохро́н-неохро́на рубі́ж палеохро́н-
неохро́ну 

рубелли́т рубелі́т, -ту 
рубери́т рубери́т, -ту 
рубе́ц рубе́ць, -бця́, т. -бце́м; гла́дкий р. 

гла́дкий (рі́вний) рубе́ць; листово́й р. лис-
тови́й рубе́ць; му́скульный р. му́скульний 
рубе́ць; откры́тый р. відкри́тий рубе́ць; 
р. листово́го сле́да рубе́ць листово́го 

слі́ду; р. прикрепле́ния рубе́ць при-
крі́плення; р. прираста́ния рубе́ць прирос-
та́ння; р. разры́ва рубе́ць розри́ву 

руби́диево-стро́нциевый рубі́дієво-
стро́нцієвий; р.-с. ме́тод рубі́дієво-
стро́нцієвий ме́тод 

руби́дий рубі́дій, -дію 
руби́н рубі́н, -ну (вещество) и -на (от-

дельный кристалл); восто́чный р. схі́дний 
рубі́н; звёздчатый р. зірча́стий рубі́н; 
иску́сственный р. шту́чний рубі́н; 
ка́пский р. ка́пський рубі́н 

руби́новый рубі́новий; р-вая обма́нка 
рубі́нова обма́нка; р-вая ро́ссыпь ру-
бі́нове розси́пище (рубі́новий ро́зсип);  
р-вая слю́дка рубі́нова слю́дка; р-вая шпи-
не́ль рубі́нова шпіне́ль; р-вое серебро́  
рубі́нове срі́бло; р. цинк рубі́новий цинк 

рубиси́т рубіси́т, -ту 
рубисми́т рубісмі́т, -ту 
рубице́лл рубіце́л, -лу 
рубо́ит рубо́їт, -ту 
рубри́т рубри́т, -ту 
рубцо́вый рубце́вий; р-вая жи́ла руб-

це́ва жи́ла; р-вая тре́щина рубце́ва 
трі́щина 

ру́бчатый рубча́стий; р-тая пове́рхность 
рубча́ста пове́рхня; р-тая экзи́на рубча́ста 
екзи́на 

ру́бчик ру́бчик, -ка; р. листово́го сле́да 
ру́бчик листово́го слі́ду; р. наутилоиде́и 
ру́бчик наутілоіде́ї 

рубши́т рубши́т, -ту 
рувилли́т рувілі́т, -ту 
ру́га ру́га, -ги, д. и п. ру́зі, р. мн. руг 
руге́лы мн. руге́ли, -лів 
руго́за руго́за, -зи 
руда́ руда́, -ди́; агрегати́вная р. агрега-

ти́вна руда́; агрономи́ческая р. агроно-
мі́чна руда́; алуни́товая р. алуні́това руда́; 
ба́рхатная р. оксами́това (оксами́тна) 
руда́; бе́дная р. бі́дна руда́; бе́лая квас-
цо́вая р. бі́ла галуно́ва руда́; бе́лая свин-
цо́вая р. бі́ла свинце́ва руда́; блёклая 
ви́смутовая р. бля́кла ві́смутова руда́; 
блёклая ме́дная р. бля́кла мі́дна руда́; 
блёклая мышьяко́вая р. бля́кла арсе́нова 
руда́; блёклая ни́келевая р. бля́кла 
ні́келева руда́; блёклая свинцо́вая р. 
бля́кла свинце́ва руда́; блёклая се-
ре́бряная р. бля́кла срі́бна руда́; блёклая 
сурьмя́ная р. бля́кла сурм'я́на (сти́бієва) 
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руда́; бобо́вая р. бобо́ва руда́; боло́тная р. 
боло́тяна (боло́тна) руда́; бона́нцевая р. 
бона́нцева руда́; брекчиеви́дная р. брек-
чієподіб́на руда́; бу́рая желе́зная р. бу́ра 
залі́зна руда́; бу́рая ма́рганцевая р. бу́ра 
ма́рганце́ва (манга́нова) руда́; бурун-
ду́чная р. бурунду́чна руда́; валу́нчатая р. 
валу́нчаста руда́; вероя́тная р. імові́рна 
(ймові́рна) руда́; ви́димая р. ви́дима руда́; 
вкраплённая р. вкра́плена руда́; возмо́ж-
ная р. можли́ва руда́; волокни́стая р. 
волокни́ста (волокнува́та) руда́; вскры́тая р. 
розкри́та руда́; втори́чная р. втори́нна руда́; 
вы́ветрившаяся р. звітрі́ла (ви́вітріла) 
руда́; высокопроце́нтная р. високовід-
со́тко́ва (високопроце́нтна) руда́; гал-
ме́йная р. галме́йна руда́; гипоге́нная р. 
гіпоге́нна руда́; гли́нистая р. гли́ниста 
(гли́няста) руда́; горнолитодуни́товая р. 
горнолітодуні́това руда́; горо́ховая р. 
горо́хова руда́; графи́товая р. графіт́ова 
руда́; грубопятни́стая р. грубоплями́ста 
руда́; деревяни́стая ме́дная р. дерев'я-
ни́ста мі́дна руда́; дерно́вая р. дерно́ва 
руда́; желвако́вая р. жо́внова руда́; же-
ле́зная р. залі́зна руда́; жёлтая желе́зная р. 
жо́вта залі́зна руда́; жёлтая ме́дная р. 
жо́вта мі́дна руда́; жёлтая свинцо́вая р. 
жо́вта свинце́ва руда́; жи́льная р. жи́льна 
руда́; зелёная желе́зная р. зеле́на залі́зна 
руда́; зелёная свинцо́вая р. зеле́на свин-
це́ва руда́; земли́стая желе́зная р. зем-
ли́ста залі́зна руда́; зерка́льная р. дзер-
ка́льна руда́; золота́я р. золота́ руда́; 
иго́льчатая р. голча́ста руда́; иго́льчатая 
желе́зная р. голча́ста залі́зна руда́; 
известняко́вая желе́зная р. вапняко́ва 
залі́зна руда́; импрегни́рованная р. ім-
прегно́вана руда́; иризи́рующая р. іризу-
ва́льна руда́; каранда́шная р. олівце́ва 
руда́; кирпи́чная ме́дная р. цегляна́ 
(це́гло́ва) мі́дна руда́; ко́бальтовая р. 
ко́бальтова руда́; ко́бальто-ма́рганцевая р. 
ко́бальто-ма́рганце́ва (ко́бальто-манга́нова) 
руда́; кока́рдовая р. кока́рдова руда́; 
колёсная р. колі́сна руда́; колоко́льная р. 
дзвонова́ руда́; колчеда́нная р. кол-
чеда́нна руда́; ко́льчатая р. кільча́ста 
руда́; ко́мплексная р. ко́мплексна руда́; 
кору́ндовая р. кору́ндова руда́; костяна́я р. 
кістяна́ руда́; краско́вая р. краско́ва руда́; 
кра́сная желе́зная р. черво́на залі́зна ру-

да́; кра́сная ме́дная р. черво́на мі́дна ру-
да́; кра́сная сере́бряная р. черво́на срі́бна 
руда́; кра́сная сурьмя́ная р. черво́на сур-
м'я́на (сти́бієва) руда́; кра́сная ци́нковая р. 
черво́на ци́нкова руда́; кремни́стая 
ци́нковая р. крем'яни́ста (кремени́ста) 
ци́нкова руда́; кристалли́ческая же-
ле́зная р. кристалі́чна залі́зна руда́; кус-
кова́я р. шматкова́ руда́; легкопла́вкая р. 
легкоплавка́ руда́; лугова́я р. лу́кова (лу-
гова́) руда́; лучи́стая р. промени́ста руда́; 
магни́тная желе́зная р. магні́тна залі́зна 
руда́; магни́тная р. магні́тна руда́; мало-
проце́нтная р. маловідсо́тко́ва (малопро-
це́нтна) руда́; ма́рганцевая р. ма́рганце́ва 
(манга́нова) руда́; масси́вная р. маси́вна 
руда́; ме́дистая желе́зная р. мі́диста за-
лі́зна руда́; ме́дная р. мі́дна руда́; ме́дная 
смоляна́я р. мі́дна смоляна́ руда́; ме́дно-
мышьяко́вая р. мі́дно-арсе́нова руда́; 
ме́лкая р. дрібна́ руда́; мелков-
кра́пленная р. дрібновкра́плена руда́; 
металли́ческая р. металіч́на (метале́ва) 
руда́; метасомати́ческая р. метасома-
ти́чна руда́; милонитизи́рованная р. мі-
лонітизо́вана руда́; молибде́новая свин-
цо́вая р. молібде́нова свинце́ва руда́; 
мышьяко́вая блёклая р. арсе́нова бля́кла 
руда́; моне́тная р. моне́тна руда́; мя́гкая 
ма́рганцевая р. м'яка́ ма́рганце́ва (ман-
га́нова) руда́; немагни́тная р. немагні́тна 
руда́; непромы́шленная р. непромисло́ва 
руда́; несортиро́ванная р. несорто́вана 
руда́; нетро́нутая р. неза́ймана руда́; не-
фелиноапати́товая р. нефеліноапати́това 
руда́; нефели́новая р. нефелі́нова руда́; 
низкопроце́нтная р. низьковідсо́тко́ва 
(низькопроце́нтна) руда́; низкосо́ртная р. 
низькосо́ртна руда́; ни́келевая р. ні́келева 
руда́; нио́биевая р. ніо́бієва руда́; обо-
гащённая р. збага́чена руда́; обожжённая р. 
ви́палена руда́; ожида́емая р. очі́кувана 
руда́; озёрная р. озе́рна руда́; окислённая р. 
оки́снена (оксидо́вана) руда́; окси́дная р. 
окси́дна руда́; оловя́нная р. олов'я́на руда́; 
ооли́товая р. оолі́това руда́; о́спенная р. 
віспя́на́ руда́; о́христая р. во́христа руда́; 
павли́товая р. павлі́това руда́; 
палла́диевые р-ды пала́дієві ру́ди; пара-
магни́тная р. парамагні́тна руда́; пер-
ви́чная р. перви́нна руда́; перекрис-
таллизо́ванная р. перекристалізо́вана 
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руда́; пе́ристая р. пери́ста руда́; пёстрая 
ме́дная р. строка́та мі́дна руда́; пёстрая 
свинцо́вая р. строка́та свинце́ва руда́; 
пестроцве́тная ме́дная р. строкатоба́рвна 
(строкатоко́лірна) мі́дна руда́; пестро-
цве́тная р. строкатоба́рвна (строкато-
ко́лірна) руда́; песча́ная р. піскова́ (пі-
ща́на) руда́; пизоли́товая р. пізолі́това 
руда́; пи́сьменная р. письмо́ва руда́; пли-
тняко́вая р. плитняко́ва руда́; плю́шевая 
ме́дная р. плю́шева мі́дна руда́; подгото-
ви́тельная р. підгото́вча руда́; полиме-
талли́ческая р. поліметалі́чна (полімета-
ле́ва) руда́; поло́счатая р. смуга́ста руда́; 
порошкообра́зная р. порошкоподі́бна 
руда́; порфи́ровая ме́дная р. порфі́рова 
мі́дна руда́; порфи́ровая р. порфі́рова 
руда́; почкови́дная р. ниркоподі́бна руда́; 
почкообра́зная ме́дная р. ниркоподі́бна 
мі́дна руда́; промы́шленная р. промис-
ло́ва руда́; пу́рпу́рная (пурпу́ровая) р. 
пурпу́рна (пурпуро́ва) руда́; пылева́тая р. 
пилува́та руда́; пы́льная свинцо́вая р. 
пилова́ (пи́льна) свинце́ва руда́; пят-
ни́стая р. плями́ста руда́; ра́диевая р. 
ра́дієва руда́; радиоакти́вная р. радіоак-
ти́вна руда́; разбо́рная р. розбірна́ руда́; 
рассе́янная р. розсі́яна руда́; рас-
та́щенная р. розтя́гнена (розтя́гнута) ру-
да́; редкометалли́ческая р. рідкісномета-
лі́чна руда́; рогова́я сере́бряная р. рогова́ 
срі́бна руда́; рту́тная р. рту́тна руда́; 
р. замеще́ния руда́ замі́щення; ры́хлая р. 
крихка́ руда́; рядова́я р. рядова́ (звича́йна) 
руда́; рядова́я свинцо́вая р. рядова́ (зви-
ча́йна) свинце́ва руда́; са́жистая р. 
са́жиста руда́; саксо́нская сурьмя́ная р. 
саксо́нська сурм'я́на (сти́бієва) руда́; свин-
цо́вая рогова́я р. свинце́ва рогова́ руда́; 
свинцо́вая р. свинце́ва руда́; свинцо́вая 
серебросодержа́щая р. свинце́ва сріблов-
мі́сна руда́; се́рая ме́дная р. сі́ра мі́дна 
руда́; се́рая сере́бряная р. сі́ра срі́бна 
руда́; се́рая сурьмя́ная р. сі́ра сурм'я́на 
(сти́бієва) руда́; сере́бряная р. срі́бна ру-
да́; сере́бряная све́тло-кра́сная р. срі́бна 
сві́тло-черво́на руда́; се́рная р. сірча́на 
руда́; серни́стая р. сірчи́ста руда́; сили-
ка́тная р. силіка́тна руда́; си́няя же-
ле́зная р. си́ня залі́зна руда́; скры́тая р. 
прихо́вана руда́; сливна́я р. зливна́ руда́; 
сло́жная р. складна́ руда́; сме́шанная р. 

змі́шана руда́; смоляна́я р. смоляна́ руда́; 
сре́дняя р. сере́дня руда́; стеклова́тая 
ме́дная р. склува́та (скли́ста) мі́дна руда́; 
стеклова́тая сере́бряная р. склува́та 
(скли́ста) срі́бна руда́; сульфи́дная р. су-
льфі́дна руда́; суперге́нная р. суперге́нна 
руда́; сурьмя́ная р. сурм'я́на (сти́бієва) 
руда́; суха́я ко́стная р. суха́ кісткова́ (кіс-
тяна́) руда́; сыра́я р. сира́ руда́; таба́чная р. 
тютюно́ва руда́; та́льковая р. та́лькова руда́; 
танта́ловая р. танта́лова руда́; ти-
та́нистая р. тита́ниста руда́; тита́новая р. 
тита́нова руда́; то́щая р. пісна́ руда́; 
тру́тная р. тру́тна руда́; тугопла́вкая р. 
тугоплавка́ руда́; убо́гая р. убо́га (бі́дна) 
руда́; углеки́слая р. вуглеки́сла руда́; 
угли́стая желе́зная р. вугли́ста залі́зна 
руда́; узлова́тая р. вузлува́та руда́; 
ура́новая смоляна́я р. ура́нова смоляна́ 
руда́; уранооргани́ческая р. ураноорга-
ні́чна руда́; устано́вленная р. устано́влена 
руда́; флюоресци́рующая р. флюоресцію-
ва́льна руда́; флюори́товая р. флюори́това 
руда́; фосфоросодержа́щая р. фосфоро-
вмі́сна руда́; хромомолибде́новая р. хро-
момолібде́нова руда́; хро́мовая р. хро́мова 
руда́; хромосвинцо́вая р. хромосвинце́ва 
руда́; хру́пкая р. крихка́ руда́; хру́пкая 
сере́бряная р. крихка́ срі́бна руда́; 
це́риевая р. це́рієва руда́; ци́нковая р. 
ци́нкова руда́; цирко́ниевая р. цирко́нієва 
руда́; черепи́тчатая р. черепи́чна руда́; чёр-
ная свинцо́вая р. чо́рна свинце́ва руда́; 
чечевицеобра́зная р. сочевицеподі́бна руда́; 
чечеви́чная р. сочеви́чна руда́; шла́ковая р. 
шла́кова руда́; шту́фная р. шту́фна руда́; 
эндоге́нная р. ендоге́нна руда́; яче́истая р. 
комі́рчаста (ніздрюва́та) руда́ 

руда́рнинский руда́рнинський; р-кая 
сви́та руда́рнинська сві́та 

рудиме́нт рудиме́нт, -та 
рудимента́рный рудимента́рний; р. о́рган 

рудимента́рний о́рган 
рудимента́ция рудимента́ція, -ції 
руди́сты мн. руди́сти, -тів 
руди́т руди́т, -ту 
ру́дковский ру́дківський; р-кая сви́та 

ру́дківська сві́та 
рудни́к рудни́к, -ка́; антраци́товый р. 

антраци́товий рудни́к; га́зовый р. га́зовий 
рудни́к; ме́дный р. мі́дний рудни́к; 
р. жи́льного зо́лота рудни́к жи́льного 
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зо́лота; у́гольный р. ву́гі́льний (вугляни́й) 
рудни́к 

руднико́вый, рудни́чный руднико́вий; 
р-вая (р-ная) атмосфе́ра руднико́ва атмо-
сфе́ра; р-вая (р-ная) вода́ руднико́ва вода́; 
р-вая (р-ная) геоло́гия руднико́ва гео-
ло́гія; р-вая (р-ная) радиоме́трия рудни-
ко́ва радіоме́трія; р-вая (р-ная) съёмка 
руднико́ве зніма́ння (руднико́ва зйо́мка); 
р-вая (р-ная) фумаро́ла руднико́ва фума-
ро́ла; р-вое (р-ное) карти́рование рудни-
ко́ве картува́ння; р. газ руднико́вий газ; 
р. гео́лог руднико́вий гео́лог; р. ко́мплекс 
руднико́вий ко́мплекс; у́гольный р. газ 
ву́гі́льний руднико́вий газ 

рудного́рский рудногі́рський; р-кая 
фа́за рудногі́рська фа́за 

рудноформацио́нный рудноформа-
ці́йний; р. ана́лиз рудноформаці́йний 
ана́ліз; р. ряд рудноформаці́йний ряд 

ру́дный ру́дний; б-тая ру́дная полоса́ 
бага́та ру́дна сму́га; бога́тый р. карма́н 
бага́та ру́дна кише́ня (бага́тий ру́дний кар-
ма́н); бога́тый р. столб бага́тий ру́дний 
стовп; ветвя́щееся р-ное те́ло розга-
лу́жувальне ру́дне ті́ло; крутопа́дающий 
р. столб крутоспадни́й (стрімкоспадни́й) 
ру́дний стовп; линзови́дное (линзооб-
ра́зное) р-ное те́ло лінзоподі́бне ру́дне 
ті́ло; малоце́нная р-ная жи́ла мало-
ва́ртісна ру́дна жи́ла; плащеобра́зное  
р-ное те́ло плащоподіб́не ру́дне ті́ло; по-
ло́гий р. столб поло́гий ру́дний стовп; 
проводя́щее р-ное те́ло прові́дне ру́дне 
ті́ло; р-ная бре́кчия ру́дна бре́кчія; р-ная 
геофи́зика ру́дна геофі́зика; р-ная жео́да 
ру́дна жео́да; р-ная жи́ла ру́дна жи́ла;  
р-ная за́лежь ру́дний по́клад; р-ная зо́на 
ру́дна зо́на; р-ная инъе́кция ру́дна 
ін'є́кція; р-ная ли́нза ру́дна лі́нза; р-ная 
ма́сса ру́дна ма́са; р-ная ме́лочь ру́дний 
дрі́б'язок; р-ная о́бласть ру́дна о́бласть;  
р-ная полоса́ ру́дна сму́га; р-ная поро́да 
ру́дна поро́да; р-ная прови́нция ру́дна 
прові́нція; р-ная сква́жина ру́дна сверд-
лови́на; р-ная скла́дка ру́дна скла́дка;  
р-ная струя́ ру́дний стру́мінь; р-ная тру-
ба́ ру́дна труба́; р-ная форма́ция ру́дна 
форма́ція; р-ное вкрапле́ние ру́дне 
вкра́плення; р-ное га́ббро ру́дне га́бро;  
р-ное гнездо́ ру́дне гніздо́; р-ное де́ло 
ру́дна спра́ва; р-ное месторожде́ние ру́дне 

родо́вище; р-ное по́ле ру́дне по́ле; р-ное 
самоизмельче́ние ру́дне само-
здрі́бнювання; р-ное скопле́ние ру́дне 
ску́пчення; р-ное те́ло ру́дне ті́ло; р-ное 
те́ло секу́щего ти́па ру́дне ті́ло січно́го 
ти́пу; р-ные вы́севки ру́дні ви́сівки;  
р-ные поле́зные ископа́емые ру́дні 
ко́ри́сні копа́лини; р-ные цветы́ ру́дні 
кві́ти (квітки́); р. вкра́пленник ру́дний 
вкра́пленик; р. горизо́нт ру́дний горизо́нт; 
р. желва́к ру́дне жо́вно; р. кана́л ру́дний 
кана́л; р. карма́н ру́дна кише́ня (ру́дний 
карма́н); р. ко́мплекс ру́дний ко́мплекс; 
р. микроско́п ру́дний мікроско́п; р. ми-
нера́л ру́дний мінера́л; р. пласт ру́дний 
пласт (ру́дний шар); р. по́яс ру́дний по́яс; 
р. про́жилок ру́дний про́жи́лок; р. про-
це́сс ру́дний проце́с; р. райо́н ру́дний 
райо́н; р. рука́в ру́дний рука́в; р. слой 
ру́дний шар; р. столб ру́дний стовп; р. у́зел 
ру́дний ву́зол; р. шлиф ру́дний шліф; 
р. шток ру́дний шток; р. электрово́з 
ру́дний електрово́з; секу́щее р-ное те́ло 
січне́ ру́дне ті́ло; скры́тое р-ное те́ло при-
хо́ване (захо́ване) ру́дне ті́ло; слепа́я р-ная 
труба́ сліпа́ ру́дна труба́; слепо́е р-ное те́ло 
сліпе́ ру́дне ті́ло; согла́сное р-ное те́ло 
згі́дне ру́дне ті́ло; стратифо́рмное р-ное 
те́ло стратифо́рмне ру́дне ті́ло 

рудня́нский рудня́нський; р-кая сви́та 
рудня́нська сві́та 

рудовмеща́ющий рудовмі́сний; р-щая 
поро́да рудовмі́сна поро́да; р-щая струк-
ту́ра рудовмі́сна структу́ра; р-щая фор-
ма́ция рудовмі́сна форма́ція 

рудовыводя́щий рудовивідни́й 
рудога́лечный рудога́льковий; р-ное 

самоизмельче́ние рудога́лькове само-
здрі́бнювання 

рудогене́з рудогене́з, -зу 
рудознато́к рудозна́вець, -вця, т. -вцем 
рудоконтроли́рующий рудоконтролю́ю-

чий, рудоконтро́льний, рудопереві́рчий; 
р. фа́ктор рудоконтро́льний (рудопере-
ві́рчий) фа́ктор (чи́нник) 

рудолокализу́ющий рудолокалізу́ючий 
рудоноси́тель рудоносі́й, -сія́ 
рудоно́сность рудоно́сність, -ності, т.  

-ністю 
рудоно́сный рудоно́сний; р-ная пло́щадь 

рудоно́сна пло́ща; р-ная поро́да рудоно́сна 
поро́да; р-ная форма́ция рудоно́сна  
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форма́ція; р. доломи́т рудоно́сний доломі́т; 
р. раство́р рудоно́сний ро́зчин; р. флюи́д 
рудоно́сний флюї́д 

рудообогати́тельный рудозбага́чувальний 
рудообразова́ние рудоутво́рення, (неоконч. 

д. – ещё) рудоутво́рювання, рудотво́рення 
рудообразу́ющий рудотві́рний; р-щая 

систе́ма рудотві́рна систе́ма; р. флюи́д 
рудотві́рний флюї́д 

рудоотдели́тель рудовідді́льник, -ка 
рудоотложе́ние рудовідкла́дення 
рудоплави́льный рудоплави́льний 
рудоподъём рудопідніма́ння 
рудоподъёмный рудопідйо́мний, рудо-

підніма́льний, рудопідійма́льний 
рудоподгото́вка рудопідгото́вка, -ки, 

д. и п. -вці, р. мн. -вок 
рудоподводя́щий рудопідвідни́й; р-щая 

тре́щина рудопідвідна́ трі́щина 
рудопроводя́щий рудопровідни́й 
рудопромы́вочный рудопромивни́й, ру-

допромива́льний; р-ная маши́на рудоп-
ромивна́ (рудопромива́льна) маши́на; 
р. аппара́т рудопромивни́й (рудопроми-
ва́льний) апара́т; р. жёлоб рудопромивни́й 
(рудопромива́льний) жо́лоб 

рудопроявле́ние рудови́явлення 
рудоразбо́рка рудорозбира́ння 
рудораспределя́ющий рудорозподі́льний 
рудоска́т рудоска́т, -ту 
рудосодержа́щий рудовмі́сний 
рудоспу́ск рудоспу́ск, -ку 
рудоуправле́ние рудоуправлі́ння; высо-

кого́рное р. високогі́рне рудоуправлі́ння 
ружмонти́т ружмонти́т, -ту 
рузвельти́т рузвельти́т, -ту 
руи́на руї́на, -ни 
руи́нный руї́нний; р. ага́т руї́нний ага́т; 

р. мра́мор руї́нний ма́рмур 
руици́т руїци́т, -ту 
рука́ рука́; дорса́льные р-ки дорса́льні 

ру́ки; экзоми́ческие р-ки екзоміч́ні ру́ки 
рука́в рука́в, -ва́; бурово́й р. бурови́й 

рука́в; заболо́ченный р. заболо́чений ру-
ка́в; ру́дный р. ру́дний рука́в; р. мо́ря 
рука́в мо́ря; р. реки́ рука́в рі́чки (ріки́); 
слепо́й р. сліпи́й рука́в; у́зкий р. вузьки́й 
рука́в 

рукавообра́зный рукавоподі́бний; р-ная 
за́лежь рукавоподі́бний по́клад 

ру́ки ру́ки, рук; бисериа́льные р. бісе-
ріа́льні ру́ки; двуря́дные р. дворя́дні ру́ки; 

изотоми́ческие р. ізотомі́чні ру́ки; ло́вчие р. 
ло́вчі ру́ки; неравноме́рно разветвлённые р. 
нерівномі́рно розгалу́жені ру́ки; нераз-
ветвлённые р. нерозгалу́жені ру́ки; одно-
ря́дные р. одноря́дні ру́ки; равнора-
зветвлённые р. рівнорозгалу́жені ру́ки; 
р. второ́го поря́дка ру́ки дру́гого по-
ря́дку; р. мша́нок ру́ки мохова́ток; 
р. пе́рвого поря́дка ру́ки пе́ршого поря́дку 

руководя́щий провідни́й, керівни́й; ре-
гиона́льные р-щие ископа́емые орга-
ни́змы регіона́льні провідні́ викопні́ орга-
ні́зми; р-щая окамене́лость провідна́ 
скам'яні́лість (закам'яні́лість); р-щая по-
ро́да провідна́ поро́да; р-щая спо́ра про-
відна́ спо́ра; р-щая фо́рма провідна́ 
фо́рма; р. вид провідни́й вид; р. горизо́нт 
провідни́й горизо́нт; р. ко́нтур провідни́й 
(керівни́й) ко́нтур; р. минера́л провідни́й 
мінера́л; р. пласт провідни́й пласт (про-
відни́й шар); р. при́знак провідна́ озна́ка; 
р. у́ровень провідни́й рі́вень 

рукша́нский рукша́нський; р-кая се́рия 
рукша́нська се́рія 

румб румб, -ба; гла́вный р. головни́й 
(основни́й) румб; и́стинный р. спра́вжній 
румб; магни́тный р. магні́тний румб 

румони́т румоні́т, -ту 
румпфи́т румпфи́т, -ту 
румы́нский руму́нський; р. я́рус ру-

му́нський я́рус 
румэни́т румені́т, -ту 
румянцеви́т рум'янцеві́т, -ту 
руни́т руні́т, -ту 
ру́нский ру́нський; р-кая сви́та ру́нська 

сві́та 
ру́ппельский ру́пельський; р-кая фа́за 

ру́пельська фа́за 
ру́сло ру́сло, -ла, річище; дре́внее р. 

да́внє ру́сло; есте́ственное р. приро́дне 
ру́сло; оста́вленное р. поки́нуте ру́сло; 
погребённое р. похо́ване ру́сло; при-
ли́вное р. припли́вне ру́сло; речно́е р. 
річкове́ ру́сло; р. доли́ны ру́сло доли́ни; р. 
реки́ ру́сло рі́чки (ріки́); ста́рое р. старе́ 
ру́сло; сухо́е р. сухе́ ру́сло 

руслово́й, ру́словый руслови́й; р-ва́я 
за́лежь руслови́й по́клад; р-вая ро́ссыпь 
руслове́ розси́пище (руслови́й ро́зсип);  
р-вая фа́ция руслова́ фа́ція; р-вая эро́зия 
руслова́ еро́зія; р. аллю́вий руслови́й 
алю́вій; р. пото́к руслови́й поті́к 
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ру́словский ру́слівський; р-кая сви́та 
ру́слівська сві́та 

руссели́т руселі́т, -ту 
ру́сский росі́йський; Р-кая платфо́рма 

Росі́йська платфо́рма; Р-кая плита́ Ро-
сі́йська плита́; р. цехште́йн росі́йський 
цехште́йн 

рустенбурги́т рустенбургі́т, -ту 
русти́т русти́т, -ту 
рустуми́т рустумі́т, -ту 
руте́ниевый руте́нієвий; р. невьянски́т 

руте́нієвий нев'янські́т; р. сыссертски́т 
руте́нієвий сисертські́т 

руте́ний руте́ній, -нію 
рутзерфорди́н рутзерфорди́н, -ну 
рути́л рути́л, -лу; желе́зистый р. за-

лі́зистий рути́л; иго́льчатый р. голча́стий 
рути́л; обыкнове́нный р. звича́йний ру-
ти́л; сетеви́дный р. сіткоподі́бний рути́л 

руттери́т рутери́т, -ту 
ру́тченковский ру́тченківський; р-кая 

сви́та ру́тченківська сві́та 
рутьеи́т рутьєї́т, -ту 
рухля́к рухля́к, -ку́; гипсоно́сный р. гіп-

соно́сний рухля́к 
рухляко́вый рухляко́вий; р-вая земля́ 

рухляко́ва земля́ 
руче́й струмо́к, -ка́; ме́лкий р. мілки́й 

струмо́к; перемежа́ющийся р. пере-
мі́жний струмо́к 

ручно́й ручни́й; р-на́я подде́ржка ручна́ 
підтри́мка; р-но́е дробле́ние ручне́ 
дро́блення (дробін́ня, дрі́бнення, подрі́б-
нення); р. бур ручни́й бур; р. крючо́к 
ручни́й гачо́к; р. лот ручни́й лот; р. ниве-
ли́р ручни́й нівелі́р; р. стано́к ручни́й 
стано́к; р-ны́е весы́ ручні́ терези́  

ручьево́й струмко́вий; р-ва́я ро́ссыпь 
струмко́ве розси́пище (струмко́вий 
ро́зсип); р. песо́к струмко́вий пісо́к 

рушаи́т рушаї́т, -ту 
рыбоплавнико́вые сущ., мн. рибоплав-

нико́ві, -вих, рибоплавце́ві, -вих 
рыбоподо́бный рибоподі́бний 
рыбоя́дные сущ., мн. рибої́дні, -них 
ры́бы мн. ри́би, риб; акулоподо́бные р. 

акулоподі́бні ри́би; бесчелюстны́е р. без-
щелепні́ ри́би; гано́идные р. гано́їдні 
ри́би; глубоково́дные р. глибоково́дні 
ри́би; двоякоды́шащие р. дводи́шні ри́би; 
иго́льные р. голча́сті (голкува́ті) ри́би; 
колючепёрые р. колючопе́рі ри́би; кос-

ти́стые р. кости́сті ри́би; лёгочные р. 
легене́ві ри́би; лучепёрые р. променепе́рі 
ри́би; па́нцирные р. па́нцерні (па́нцирні) 
ри́би; пластиноро́тые р. пластиноро́ті 
ри́би; примити́вные р. приміти́вні ри́би; 
совершенноко́стные р. досконалокісткові́ 
ри́би; хоа́новые р. хоа́нові ри́би; хря-
щевы́е р. хрящові́ ри́би; хрящеко́стные р. 
хрящокісткові́ ри́би; цельноголо́вые р. 
суцільноголо́ві ри́би; цельноко́стные р. 
суцільнокісткові́ ри́би 

рыле́евский рилє́євський; р-кая сви́та 
рилє́євська сві́та 

ры́льцевый ри́льцевий; р. щито́к 
ри́льцевий щито́к 

ры́пенский ри́пенський; р-кая сви́та 
ри́пенська сві́та 

ры́твина ви́бій, ви́бо́ю, вибо́їна, -ни 
рыхлозерни́стый розсипчастозерни́стий 
рыхлосвя́занный рихлозв'я́заний; р-ная 

вода́ рихлозв'я́зана вода́ 
ры́хлость пу́хкість, -кості, т. -кістю, 

(рассыпчатость) розси́пчастість, -тості, 
т. -тістю, си́пкість, -кості, т. -кістю, (хруп-
кость, крошащесть) кри́хкість, -кості, т.  
-кістю, ри́хлість, -лості, т. -лістю 

ры́хлый пухки́й, (рассыпчатый) роз-
си́пчастий, сипки́й, (хрупкий, крошащийся) 
крихки́й; р-лая ма́сса пухка́ ма́са; р-лая 
поро́да розси́пчаста (крихка́) поро́да;  
р-лая по́чва пухки́й (розси́пчастий, сип-
ки́й) ґрунт; р-лая ро́ссыпь крихке́ роз-
си́пище (крихки́й ро́зсип); р-лая руда́ 
крихка́ руда́; р-лая экзи́на пухка́ (крихка́) 
екзи́на; р. грунт пухки́й ґрунт; р. лигни́т 
пухки́й лігні́т; р. оса́док розси́пчастий 
(сипки́й) о́сад; р. песо́к розси́пчастий пі-
со́к; р. пласт пухки́й пласт (пухки́й шар); 
р. сла́нец пухки́й сла́нець; р. сугли́нок 
пухки́й су́глинок; р. у́голь крихке́ ву́гі́лля 

ры́хтовский ри́хтовський; р-кая сви́та 
ри́хтовська сві́та 

рыча́г ва́жіль, -желя, т. -желем; зажим-
но́й (зажи́мный) р. затискни́й ва́жіль; 
опо́рный р. опо́рний (опір́ний, підтрим-
ко́вий) ва́жіль 

рэ́дстокский ре́дстокський; р. горизо́нт 
ре́дстокський горизо́нт 

рэт рет, -ту 
рэ́тский ре́тський; р. я́рус ре́тський я́рус 
рэшлейи́т решлейї́т, -ту 
рю́кланд рю́кланд, -ду 
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рю́пельский рю́пельський; р. я́рус 
рю́пельський я́рус 

рябо́й ряби́й; р-ба́я равни́на ряба́ рівни́на 
рябу́хинский рябу́хінський; р-кая сви́та 

рябу́хінська сві́та 
рябь мн. бри́жі, бриж и бри́жів; ветрова́я р. 

вітрові́ бри́жі; волнова́я р. хвильові́ бри́жі; 
волноприбо́йная р. хвилеприбі́йні бри́жі; 
ископа́емая р. викопні́ бри́жі; испо-
ли́нская р. велете́нські бри́жі; песча́ная р. 
піскові́ (піща́ні) бри́жі; р. волне́ния бри́жі 
хвилюва́ння; р. тече́ния бри́жі течії́ 

ряд ряд, -ду; аркти́ческий р. поро́д арк-
ти́чний ряд порі́д; атланти́ческий р. по-
ро́д атланти́чний ряд порі́д; гетероло-
ги́ческие р-ды́ гетерологіч́ні ряди́; 
гли́нисто-известко́вый р. гли́нисто-
вапня́ний (гли́нясто-вапня́ний) ряд; гомо-
логи́ческий (гомологи́чный) р. гомоло-
гі́чний ряд; гумули́товый р. гумулі́товий 
ряд; гумусопропе́левый р. гумусопро-
пе́левий ряд; двойно́й р. подві́йний ряд; 
диагона́льные р-ды́ элеме́нтов діаго-
на́льні ряди́ елеме́нтів; идиобла́стовый р. 
ідіобла́стовий ряд; изомо́рфный р. ізо-
мо́рфний ряд; коро́ткий корреля-
цио́нный р. коро́ткий кореляці́йний ряд; 
кристаллизацио́нный р. Ба́рта кристалі-
заці́йний ряд Ба́рта; кристалли-
зацио́нный р. Боуэ́на кристалізаці́йний 
ряд Боуе́на; лине́йный р. ліні́йний ряд; 
магматоге́нный р. магматоге́нний ряд; 
олефи́новый р. олефі́новий ряд; параге-
нети́ческий р. парагенети́чний ряд; па-
рамо́рфный р. парамо́рфний ряд; пере-
хо́дный р. перехідни́й ряд; подстила́ю-
щий р. підстильни́й (підсти́лювальний) 

ряд; покрыва́ющий р. покрива́льний (по-
кривни́й) ряд; преры́вистый р. пере-
ри́вистий ряд; радиоакти́вный р. радіоак-
ти́вний ряд; расходя́щийся р. розхідни́й 
ряд; реакцио́нный р. реакці́йний ряд; 
рудноформацио́нный р. рудноформа-
ці́йний ряд; р. база́льтовых столбо́в ряд 
база́льтових стовпі́в; р. биологи́ческого 
поглоще́ния ряд біологіч́ного погли-
на́ння; р. изоморфи́зма ряд ізоморфі́зму; 
р. мигра́ции ряд мігра́ції; р. минера́лов 
ряд мінера́лів; р. подви́жности компо-
не́нтов ряд рухо́мості компоне́нтів; 
р. простра́нственной решётки ряд прос-
торо́вих ґра́ток; р. разви́тия ряд ро́звитку; 
р. форма́ций ряд форма́цій; р. Фурье́ ряд 
Фур'є́; сапрогумули́товый р. сапрогуму-
лі́товий ряд; сапропели́товый р. сапропе-
лі́товий ряд; термоэлектри́ческий р. тер-
моелектри́чний ряд; фациа́льный р. фа-
ціа́льний ряд; филети́ческий р. філе-
ти́чний ряд; филогенети́ческий р. філо-
генети́чний ряд; части́чный р. частко́вий 
ряд; экологи́ческий р. екологі́чний ряд; 
этиле́новый р. етиле́новий ряд 

рядово́й рядови́й, (обыкновенный – ещё) 
звича́йний; р-ва́я руда́ рядова́ (звича́йна) 
руда́; р-ва́я свинцо́вая руда́ рядова́ (зви-
ча́йна) свинце́ва руда́; р-во́е опро́бование 
рядове́ (звича́йне) випро́бування; р. у́голь 
рядове́ (звича́йне) ву́гі́лля 

рядозу́бый рядозу́бий; р-бая дву-
ство́рка рядозу́ба двосту́лка; р. замо́к  
рядозу́бий замо́к 

ряза́нский ряза́нський; р. подъя́рус  
ряза́нський під'я́рус 

 
 

С 
 
саа́льский саа́льський; с-кая фа́за 

саа́льська фа́за 
саа́льско-пфа́льцский саа́льсько-

пфа́льцський; с.-п-кая фа́за саа́льсько-
пфа́льцська фа́за 

саами́ды мн. саамі́ди, -дів 
саами́т саамі́т, -ту 
саа́мский саа́мський; с-кая фа́за горооб-

разова́ния саа́мська фа́за гороутво́рення;  
с-кие грани́ты саа́мські грані́ти 

саарбрю́кенский саарбрю́кенський; с-кие 
слои́ саарбрю́кенські шари́  

саба́ль саба́ль, -ля, т. -лем 
сабали́т сабалі́т, -ту 
сабарови́т сабарові́т, -ту 
сабеллити́ды мн. сабеліти́ди, -дів 
саблезу́бые сущ., мн. шаблезу́бі, -бих 
саблезу́бый шаблезу́бий; с. тигр шабле-

зу́бий тигр 
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са́блинский са́блинський; с-кая то́лща 
са́блинська то́вща 

сабои́т сабої́т, -ту 
сабугали́т сабугалі́т, -ту 
сава́нна сава́на, -ни 
саварови́т саварові́т, -ту 
са́вский са́вський; с-кая фа́за 

скла́дчатости са́вська фа́за складча́стості 
сагамили́т сагамілі́т, -ту 
сагванди́т сагванди́т, -ту 
сагени́т сагені́т, -ту 
сагени́товый сагені́товий; с. ага́т саге-

ні́товий ага́т; с. кварц сагені́товий кварц 
сагитта́льный сагіта́льний; с-ное кольцо́ 

сагіта́льне кільце́; с-ное сече́ние сагіта́льний 
перері́з; с-ные триакти́ны сагіта́льні триак-
ти́ни; с. гре́бень сагіта́льний гре́бінь; 
с. разре́з сагіта́льний ро́зріз 

са́го́вники мн. саго́вники́, -ків и -кі́в 
са́го́вниковые, са́говые сущ., мн. са-

го́вникові, -вих, са́гові, -вих 
саговообра́зные сущ., мн. саговоподі́бні, 

-них 
сагы́з саги́з, -зу 
са́жа са́жа, -жі, т. -жею; акти́вная с.  

акти́вна са́жа; га́зовая с. га́зова са́жа; 
у́гольная с. ву́гі́льна са́жа 

са́жевый сажови́й; с. у́голь сажове́ 
ву́гі́лля 

са́жистый са́жистий; с-тая руда́ са́жиста 
руда́ 

са́жный сажни́й; с-ная пыль сажни́й 
пил 

сай сай, са́ю 
сайбари́т сайбари́т, -ту 
сайбелии́т сайбелії́т, -ту 
сайга́ сайга́, -ги́, д. и п. -йзі ́
сайга́к сайга́к, -ка́, суга́к, -ка́ 
са́йклинг-проце́сс са́йклінг-проце́с, -су 
сакамоли́т сакамоліт́, -ту 
сакарау́льский сакарау́льський; с-кие 

слои́ сакарау́льські шари́  
сакма́рский сакма́рський; с. я́рус сак-

ма́рський я́рус 
саксага́нский саксага́нський; с-кая гру́ппа 

саксага́нська гру́па; с-кая железору́дная 
се́рия саксага́нська залізору́дна се́рія; 
с. ко́мплекс саксага́нський ко́мплекс 

саксо́ний саксо́ній, -нію 
саксони́т саксоні́т, -ту 
саксоноти́пный саксоноти́пний 

саксо́нский саксо́нський; с-кая скла́д-
чатость саксо́нська складча́стість; с-кая 
сурьмя́ная руда́ саксо́нська сурм'я́на ру-
да́; с. отде́л саксо́нський ві́дділ; с. я́рус 
саксо́нський я́рус 

сакураи́т сакураї́т, -ту 
сакхари́т сакхари́т, -ту 
сакхи́т сакхі́т, -ту 
салаи́рский салаї́рський; с-кая скла́дча-

тость салаї́рська складча́стість; с-кая 
фа́за салаї́рська фа́за; с-кая фа́за 
скла́дчатости салаїр́ська фа́за склад-
ча́стості; с. цикл салаїр́ський цикл 

салаирски́т салаїрські́т, -ту 
салама́ндра салама́ндра, -ри 
саламште́йн саламште́йн, -ну 
салги́рский салгі́рський; с-кая сви́та 

салгі́рська сві́та; с-кая фа́за горообразо-
ва́ния салгі́рська фа́за гороутво́рення 

салиге́н саліге́н, -ну 
салези́т салези́т, -ту 
салеи́т салеї́т, -ту 
сали́т салі́т, -ту 
салитри́т салітри́т, -ту 
салифеми́ческий саліфемі́чний; с. минера́л 

саліфемі́чний мінера́л 
сали́ческий салі́чний; с-кая оболо́чка 

салі́чна оболо́нка; с. минера́л салі́чний 
мінера́л 

сали́ческо-феми́ческий салі́чно-фемі́чний 
салку́тский салку́тський; с-кие слои́ сал-

ку́тські шари́  
салмои́т салмої́т, -ту 
салмонси́т салмонси́т, -ту 
са́ло са́ло, -ла; го́рное с. гірське́ са́ло 
сальвадори́т сальвадори́т, -ту 
сальви́ниевые сущ., мн. сальві́нієві, -вих 
сальви́ния сальві́нія, -нії 
сальз сальз, -зу 
са́льза са́льза, -зи 
сальмои́т сальмої́т, -ту 
сальмонси́т сальмонси́т, -ту 
са́льник са́льник, -ка; подвесно́й с. під-

вісни́й са́льник; подвижно́й с. рухо́мий 
са́льник; телескопи́ческий с. телеско-
пі́чний са́льник; шта́нговый с. шта́нговий 
са́льник; я́корный с. я́кірний са́льник 

са́льний са́льний 
сальси́ма сальси́ма, -ми 
сальтациони́зм сальтаціоні́зм, -му 
сальта́ция сальта́ція, -ції 
сальфеми́ческий сальфемі́чний 
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сама́рий сама́рій, -рію 
сама́ровский сама́рівський; с-кое оледе-

не́ние сама́рівське зледені́ння (заледені́ння) 
сама́рский сама́рський; с-кая сви́та са-

ма́рська сві́та 
самарски́т самарські́т, -ту 
са́мборский са́мбірський; с-кая сви́та 

са́мбірська сві́та 
самиреси́т саміреси́т, -ту 
самовключе́ние самовклю́чення 
самовозгора́ние самозайма́ння; с. то́рфа 

самозайма́ння то́рфу; с. у́гле́й самозай-
ма́ння ву́гі́лля 

самово́льный самочи́нний; с-ное заро-
жде́ние самочи́нне заро́дження 

самовоспламене́ние самозайма́ння, са-
мозапа́лювання 

самовраще́ние самооберта́ння 
самодвиже́ние самору́х, -ху 
самозапечата́нный самозапеча́таний;  

с-ная за́лежь самозапеча́таний по́клад  
самозапи́сывающий самопи́сний, само-

запи́сувальний; с. электри́ческий термо-
гальвано́метр самопи́сний (самоза-
пи́сувальний) електри́чний термогальва-
но́метр 

самоизли́в, самотёк самови́лив, -ву, са-
мопли́в, -ву; артезиа́нский с. артезіа́нсь-
кий самови́лив (самопли́в) 

самоизлива́ющийся (о скважине) само-
виливни́й; с-щаяся сква́жина самовилив-
на́ свердлови́на 

самоизмельче́ние самоздрі́бнювання; по́л-
ное с. по́вне самоздрі́бнювання; ру́дное с. 
ру́дне самоздрі́бнювання; рудога́лечное с. 
рудога́лькове самоздрі́бнювання; стру́йное с. 
струми́нне самоздрі́бнювання 

самоинду́кция самоінду́кція, -ції; 
ка́жущаяся с. уя́вна самоінду́кція 

самоистека́ющий самовитічни́й, само-
стічни́й; с-щая вода́ самовитічна́ (само-
стічна́) вода́; с. исто́чник самовитічне́ 
(самостічне́) джерело́ 

самоорганиза́ция самоорганіза́ція, -ції; 
геодинами́ческая с. геодинамі́чна само-
організа́ція; сейсмотомографи́ческая с. 
сейсмотомографі́чна самоорганіза́ція 

самооса́дочный самоосадо́вий; с-ная 
соль самоосадо́ва сі́ль 

самоотвозно́й самовідвізни́й; с. зем-
снаря́д самовідвізни́й земснаря́д 

самоочища́ющийся самоочисни́й 

самоочище́ние самоочи́щення 
самопи́шущий самопи́сний; с. гальва-

но́метр самопи́сний гальвано́метр; с. тер-
мо́метр самопи́сний термо́метр 

самопоглоще́ние самопоглина́ння 
самопоса́дка самопоса́дка, -ки, д. и п. -дці, 

р. мн. -док 
самопоса́дочный самопоса́дочний, са-

мопосадко́вий 
самопроизво́льный мимові́льний, спон-

та́нний, самові́льний; с-ная диссоциа́ция 
мимові́льна (спонта́нна) дисоціа́ція; с-ное 
зарожде́ние мимові́льне заро́дження 

саморазви́тие саморо́звиток, -тку 
саморегуля́ция саморегуля́ція, -ції 
самородкоулови́тель самородков-

ло́влювач, -ча, т. -чем 
саморо́дный саморо́дний; с-ная медь 

саморо́дна мідь; с-ная пла́тина саморо́дна 
пла́тина; с-ная ртуть саморо́дна ртуть;  
с-ная се́ра саморо́дна сі́рка; с-ная сурьма́ 
саморо́дна сурма́ (саморо́дний стихій);  
с-ная чили́йская сели́тра саморо́дна чи-
лі́йська селі́тра; с-ное желе́зо саморо́дне 
залі́зо; с-ное зо́лото саморо́дне зо́лото;  
с-ное о́лово саморо́дне о́лово; с-ное 
хло́ристое серебро́ саморо́дне хло́ристе 
срі́бло; с. ви́смут саморо́дний бі́смут;  
с. магни́т саморо́дний магні́т; с. мета́лл 
саморо́дний мета́л; с. минера́л само-
ро́дний мінера́л; с. мышья́к саморо́дний 
арсе́н; с. палла́дий саморо́дний пала́дій; 
с. свине́ц саморо́дний свине́ць; с. теллу́р 
саморо́дний телу́р; с. элеме́нт саморо́дний 
елеме́нт 

саморо́док саморо́док, -дка 
самоса́дка (соль) самоса́дка, -ки, д. и п.  

-дці, р. мн. -док 
самоса́дочный самоса́дний; с-ное о́зеро 

самоса́дне о́зеро 
самоспаса́тель саморятува́льник, -ка 
самоспаса́ние саморятува́ння 
самостоя́тельный (о цементации и т. п.) 

самості́йний; с-ная интру́зия самості́йна 
інтру́зія; с-ная цемента́ция самості́йна 
цемента́ція; с-ные при́знаки самості́йні 
озна́ки 

самотёчный самопли́вний; с-ная до-
ста́вка самопли́вна доста́вка; с-ная цир-
куля́ция самопли́вна циркуля́ція; с. ис-
то́чник самопли́вне джерело́ 

самоти́т самоти́т, -ту 
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самохо́дный самохі́дний; с-ное обо-
ру́дование самохі́дне устаткува́ння (об-
ла́днання); с. ваго́н самохі́дний ваго́н 

самоцве́т самоцві́т, -ту 
самоцве́тный самоцві́тний; с-ные ка́мни 

самоцві́тне камі́ння 
самплеи́т самплеї́т, -ту 
самсонит самсоніт, -ту 
самсо́новский самсо́нівський; с-кие слои́ 

самсо́нівські шари́  
самуа́ самуа́ (нескл.) 
саму́м саму́м, -му 
самуэлсони́т самуелсоні́т, -ту 
самши́товые сущ., мн. самши́тові, -вих 
санборни́т санборні́т, -ту 
сангамо́нский сангамо́нський; с-кая 

эпо́ха сангамо́нська епо́ха; с-кое межлед-
нико́вье сангамо́нське міжльодовикі́в'я 

сангари́т сангари́т, -ту 
сангвини́т сангвіні́т, -ту 
санги́на сангі́на, -ни 
сангиста́н сангіста́н, -ну 
санго́н санго́н, -ну 
сандоми́рский сандоми́рський; с-кое 

межледнико́вье сандоми́рське міжльодо-
викі́в'я 

сандра́к сандра́к, -ку 
санида́стры мн. саніда́стри, -рів 
саниди́н саніди́н, -ну; стеклови́дный с. 

склоподі́бний саніди́н 
санидиниза́ция санідиніза́ція, -ції 
санидини́т санідині́т, -ту; лейци́товый с. 

лейци́товий санідині́т 
санидини́товый санідині́товий; с-вая 

фа́ция санідині́това фа́ція 
саниди́новый саніди́новий; с. фоноли́т 

саніди́новий фонолі́т 
санидофи́р санідофі́р, -ру 
санита́рно-защи́тный саніта́рно-захисни́й; 

с.-з-ная зо́на саніта́рно-захисна́ зо́на 
санита́рный саніта́рний; с-ная охра́нная 

зо́на саніта́рна охоро́нна зо́на; с-ные гигие-
ни́ческие усло́вия труда́ саніта́рні гігієні́чні 
умо́ви пра́ці; с-ные но́рмы саніта́рні но́рми 

санмартини́т санмартині́т, -ту 
саннаи́т санаї́т, -ту 
саннуа́зский сануа́зький; с. я́рус са-

нуа́зький я́рус 
сантанаи́т сантанаїт́, -ту 
сантафеи́т сантафеї́т, -ту 
сантипа́уз сантипа́уз, -зу 
санти́т санти́т, -ту 

санто́н санто́н, -ну 
санто́нский санто́нський; с. я́рус сан-

то́нський я́рус 
санторини́т санторині́т, -ту 
сануки́т санукі́т, -ту 
санхуани́т санхуані́т, -ту 
санчемо́нский санчемо́нський; с-кое 

межледнико́вье санчемо́нське міжльодо-
викі́в'я 

сапантрако́н сапантрако́н, -ну 
сапи́ндовые сущ., мн. сапі́ндові, -вих 
сапони́т сапоні́т, -ту 
саппери́т сапери́т, -ту 
сапрогумоли́т сапрогумолі́т, -ту 
сапрогумомикстени́т сапрогумомікс-

тені́т, -ту 
сапрогумули́товый сапрогумулі́товий; 

с. ряд сапрогумулі́товий ряд 
сапроди́л сапроди́л, -лу 
сапродили́т сапродилі́т, -ту 
сапроди́т сапроди́т, -ту 
сапроколли́т сапроколі́т, -ту 
сапроко́ль сапроко́ль, -лю, т. -лем; диа-

то́мовый с. діато́мовий сапроко́ль; иско-
па́емый с. викопни́й сапроко́ль; студе-
ни́стый с. драгли́стий сапроко́ль 

сапрокони́т сапроконі́т, -ту 
сапроли́т сапролі́т, -ту; известко́вый с. 

вапни́стий сапролі́т 
сапроли́товый сапролі́товий 
сапромикси́т сапромікси́т, -ту 
сапропе́лево-гу́мусовый сапропе́лево-

гу́мусовий; с.-г. у́голь сапропе́лево-
гу́мусове ву́гі́лля 

сапропе́левый сапропе́левий; с-вая гли́на 
сапропе́лева гли́на; с-вые отложе́ния сап-
ропе́леві ві́дклади; с. сла́нец сапропе́левий 
сла́нець; с. торф сапропе́левий торф; с. у́голь 
сапропе́леве ву́гі́лля 

сапропели́т сапропелі́т, -ту 
сапропели́товый сапропелі́товий; с-вая 

гли́на сапропелі́това гли́на; с. ряд сапро-
пелі́товий ряд 

сапропе́ль сапропе́ль, -лю, т. -лем; диа-
то́мовый с. діато́мовий сапропе́ль; затвер-
де́вший с. затверді́лий сапропе́ль; извест-
ко́вый с. вапни́стий сапропе́ль 

сапропсамми́т сапропсамі́т, -ту 
сапрофи́т сапрофі́т, -ту 
сапфи́р сапфі́р, -ру (о веществе) и -ра 

(отдельный кристалл); альманди́новый с. 
альманди́новий сапфі́р; водяно́й с. водяни́й 
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сапфі́р; звёздчатый с. зірча́стий сапфі́р; 
иску́сственный с. шту́чний сапфі́р; 
пу́рпу́рный (пурпу́ровый) с. пурпу́рний 
(пурпуро́вий) сапфі́р; ро́зовый с. роже́вий 
сапфі́р; топа́зовый с. топа́зовий сапфі́р 

сапфири́д сапфіри́д, -ду; с. тита́ния  
сапфіри́д тита́нію 

сапфири́н сапфіри́н, -ну 
сапфи́ровый сапфі́ровий; с-вая шпи-

не́ль сапфі́рова шпіне́ль; с. кварц сап-
фі́ровий кварц; с. порошо́к сапфі́ровий 
порошо́к; с. шпат сапфі́ровий шпат 

сара́товский сара́товський; с. я́рус са-
ра́товський я́рус 

сарга́евский сарга́ївський; с-кие слои́ 
сарга́ївські шари́  

сарга́ссы мн. сарга́си, -сів 
сард сард, -ду 
са́рдер са́рдер, -ру 
сардио́н сардіо́н, -ну 
сардони́кс сардоні́кс, -су 
са́рдский са́рдський; с-кая фа́за скла́д-

чатости са́рдська фа́за складча́стості 
сариарки́т саріаркі́т, -ту 
сариоли́йский саріолі́йський; с-кая 

фа́ция саріолі́йська фа́ція 
саркини́т саркіні́т, -ту 
саркогли́фы мн. саркоглі́фи, -фів  
сарко́да сарко́да, -ди 
саркоди́ктиум саркоди́ктіум, -му 
сарколи́т сарколі́т, -ту 
саркома́трикс саркома́трикс, -су 
саркопле́гма саркопле́гма, -ми 
саркопси́д саркопси́д, -ду 
саркори́за саркори́за, -зи 
саркоте́ка саркоте́ка, -ки, д. и п. -те́ці,  

р. мн. -те́к 
саркоте́ста саркоте́ста, -ти 
сарма́т сарма́т, -ту 
сарма́тский сарма́тський; с. я́рус сар-

ма́тський я́рус 
сармиенти́т сармієнти́т, -ту 
са́рминский са́рмінський; с-кая сви́та 

са́рмінська сві́та 
сарошпати́т сарошпати́т, -ту 
сарошпатки́т сарошпаткі́т, -ту 
сартага́нский сартага́нський; с-кие слои́ 

сартага́нські шари́  
сарта́нский сарта́нський; с-кое оледене́-

ние сарта́нське зледені́ння (заледені́ння) 
сартори́т сартори́т, -ту 
сассоли́т сасолі́т, -ту 

сателли́т сателі́т, -ту 
сателли́товый сателі́товий; с-вая  

инъе́кция сателі́това ін'є́кція; с-вая 
ма́гма сателі́това ма́гма; с. вулка́н  
сателі́товий вулка́н 

сати́новый сати́новий; с. шпат сати́но-
вий шпат 

са́ткинский са́ткінський; с-кая сви́та 
са́ткінська сві́та 

сатура́ция сатура́ція, -ції 
сатури́т сатури́т, -ту 
саудле́йский саудле́йський; с. век  

саудле́йський вік 
саукови́т саукові́т, -ту 
саукони́т сауконі́т, -ту 
сау́рский сау́рський; с-кая фа́за 

скла́дчатости сау́рська фа́за складча́стості 
сафири́на сафіри́на, -ни 
сафони́т сафоні́т, -ту; топа́зовый с. то-

па́зовий сафоні́т 
саффлори́т сафлори́т, -ту 
сахаи́т сахаї́т, -ту 
са́хар цу́кор, -кру; свинцо́вый с. свин-

це́вий цу́кор 
сахари́т цукри́т, -ту, сахари́т, -ту 
сахароваи́т цукроваї́т, -ту, сахароваї́т, -ту 
сахарови́дный цукроподі́бний; с-ная 

структу́ра цукроподі́бна структу́ра; с-ная 
тексту́ра цукроподі́бна тексту́ра 

сахе́льский сахе́льський; с. я́рус сахе́ль-
ський я́рус 

сая́нский сая́нський; с-кая палеомаг-
ни́тная гиперзо́на сая́нська палеомаг-
ні́тна гіперзо́на 

сближе́ние збли́ження, (неоконч. д. – 
ещё) зближа́ння, збли́жування; с. мине-
ра́льных части́ц збли́ження мінера́льних 
части́нок 

сбли́женный збли́жений; с-ные пласты́ 
збли́жені пласти́ (шари́) 

сбой збій, збо́ю 
сбо́йка збі́йка, -ки, д. и п. -йці, р. мн.  

-йок, сполу́чний хід 
сбо́йный збі́йний; с-ное тече́ние збі́йна 

течія́ 
сбор збір, збо́ру; с. не́фти и га́за збір 

на́фти і га́зу; с. образцо́в збір зразкі́в;  
сезо́нный с. то́рфа сезо́нний збір то́рфу 

сборна́йский збірна́йський; с-кая сви́та 
збірна́йська сві́та 

сбо́рный збі́рний; с-ная ли́ния збі́рна 
лі́нія; с. бассе́йн збі́рний басе́йн; с. пункт 
збі́рний пункт 
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сбра́сывание скида́ння 
сбра́сыватель скида́ч, -ча́, т. -че́м; 

плу́жный с. плу́жний скида́ч 
сброс скид, -ду; акти́вный с. активни́й 

скид; антиклина́льный с. антикліна́льний 
скид; антитети́ческий с. антитети́чний 
скид; вертика́льный с. вертика́льний 
скид; ветвя́щийся с. розгалу́жувальний 
скид; ви́димый с. ви́димий скид; возоб-
новлённый с. відно́влений (поно́влений) 
скид; враща́тельный с. оберта́льний 
скид; второстепе́нный с. другоря́дний 
скид; гла́вный с. головни́й (основни́й) 
скид; глуби́нный с. глиби́нний скид;  
горизонта́льный с. горизонта́льний скид; 
гравитацио́нный с. гравітаці́йний скид; 
диагона́льный с. діагона́льний скид; до-
ру́дный с. дору́дний скид; закры́тый с. 
закри́тий скид; зия́ющий с. зя́ючий скид; 
изо́гнутый с. зі́гнений (зі́гнутий, 
ви́гнутий) скид; компенсацио́нный с. 
компенсаці́йний скид; косо́й с. ко́сий (скіс-
ни́й, навскі́сний) скид; кресто́вый с. хрес-
то́вий скид; криволине́йный с. криволі-
ні́йний скид; кругово́й с. кругови́й скид; 
крутопа́дающий с. крутоспадни́й (стрім-
коспадни́й) скид; лине́йный с. ліні́йний 
скид; листри́ческий с. лістри́чний скид; 
лобово́й с. лобови́й скид; ма́лый с. мали́й 
скид; ме́лкий с. дрібни́й скид; молодо́й с. 
молоди́й скид; наклонённый с. по-
хи́лений скид; накло́нный с. похи́лий 
скид; несогла́сно па́дающий с. незгі́дно 
спадни́й скид; нисходя́щий с. низхідни́й 
скид; норма́льный с. норма́льний скид; 
обновлённый с. оно́влений (поно́влений) 
скид; обра́тный с. зворо́тний скид;  
обращённый с. обе́рнений скид; обыкно-
ве́нный с. звича́йний скид; огра-
ни́чивающий с. обме́жувальний скид; 
омоложённый с. омоло́джений (відмо-
ло́джений) скид; о́ползневый с. зсувни́й 
скид; опроки́нутый с. переки́нутий (пере-
ве́рнутий, переве́рнений) скид; орогра-
фи́чески вы́раженный с. орографі́чно 
ви́ражений скид; осево́й с. осьови́й скид; 
основно́й с. основни́й скид; откры́тый с. 
відкри́тий скид; паралле́льный с. пара-
ле́льний скид; перифери́ческий с. пери-
фери́чний скид; пластово́й с. пластови́й 
(шарови́й) скид; побо́чный с. побі́чний 
скид; пове́рхностный с. поверхне́вий 

скид; повто́рный с. повто́рний скид; по-
ло́гий с. поло́гий (похи́лий) скид; полого-
па́дающий с. пологоспадни́й (похилоспа-
дни́й) скид; попере́чный с. попере́чний 
скид; попере́чный косо́й с. попере́чний 
ко́сий (скісни́й, навскі́сний) скид; пре-
де́льно допусти́мый с. грани́чно допус-
ти́мий скид; преры́вистый с. пере-
ри́вистий скид; продо́льный с. поз-
до́вжній (подо́вжній) скид; просле́жи-
ваемый с. просте́жуваний скид; просто́й с. 
про́сти́й скид; прямо́й с. прями́й скид; 
радиа́льный с. радіа́льний скид; разби́-
тый с. розби́тий скид; разветвлённый с. 
розгалу́жений скид; с. волоче́ния скид 
волочі́ння; с. горизонта́льного смеще́ния 
скид горизонта́льного змі́щення; с. диаго-
на́льного смеще́ния скид діагона́льного 
змі́щення; с. лежа́чей скла́дки скид ле-
жа́чої скла́дки; с. паралле́льного сме-
ще́ния скид парале́льного змі́щення; с. по 
залега́нию скид за заляга́нням; с. по па-
де́нию скид за паді́нням; с. по прости-
ра́нию скид за простяга́нням; с. растя-
же́ния скид розтя́гнення; с. сжа́тия скид 
сти́снення (сти́ску); с. скру́чивания скид 
скру́чування; с. со скольже́нием скид із 
ко́взанням (ско́взанням); сгла́женный с. 
згла́джений скид; сдвижно́й с. зсувни́й 
скид; секу́щий с. січни́й скид; сжа́тый с. 
сти́снений (сти́снутий) скид; синкли-
на́льный с. синкліна́льний скид; синте-
ти́ческий с. синтети́чний скид; скла́д-
чатый с. складча́стий скид; скры́тый с. 
прихо́ваний скид; сло́жный с. складни́й 
скид; сопряжённый с. сполу́чений 
(з'є́днаний) скид; ступе́нчатый с. схід-
ча́стий (ступі́нчастий) скид; субпара-
лле́льный с. субпарале́льний скид; тан-
генциа́льный с. тангенціа́льний скид; 
усложнённый с. ускла́днений скид; ци-
линдри́ческий с. циліндри́чний скид; 
шарни́рный с. шарнір́ний скид; эпиан-
тиклина́льный с. епіантикліна́льний скид 

сбро́сово-скла́дчатый ски́дно-складча́стий; 
с.-с. хребе́т ски́дно-складча́стий хребе́т 

сбро́совый, сбро́сный, сбросно́й скид-
ни́й; с-вая (с-ная, с-на́я) берегова́я 
ли́ния скидна́ берегова́ лі́нія; с-вая (с-ная, 
с-на́я) борозда́ скидна́ борозна́; с-вая  
(с-ная, с-на́я) бре́кчия скидна́ бре́кчія;  
с-вая (с-ная, с-на́я) впа́дина скидна́  
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запа́дина; с-вая (с-ная, с-на́я) глы́ба ски-
дна́ бри́ла (гли́ба); с-вая (с-ная, с-на́я) 
гора́ скидна́ гора́; с-вая (с-ная, с-на́я) 
де́ятельность скидна́ дія́льність; с-вая  
(с-ная, с-на́я) дислока́ция скидна́ дисло-
ка́ція; с-вая (с-ная, с-на́я) доли́на скидна́ 
доли́на; с-вая (с-ная, с-на́я) жи́ла скидна́ 
жи́ла; с-вая (с-ная, с-на́я) зо́на скидна́ 
зона́; с-вая (с-ная, с-на́я) ма́сса скидна́ 
ма́са; с-вая (с-ная, с-на́я) моза́ика скидна́ 
моза́їка; с-вая (с-ная, с-на́я) му́льда ски-
дна́ му́льда; с-вая (с-ная, с-на́я) ступе́нь 
скидни́й усту́п (ви́ступ); с-вая (с-ная,  
с-на́я) тре́щина скидна́ трі́щина; с-вое  
(с-ное, с-но́е) вертика́льное смеще́ние 
скидне́ вертика́льне змі́щення; с-вое (с-ное, 
с-но́е) наруше́ние скидне́ пору́шення;  
с-вое (с-ное, с-но́е) строе́ние скидна́ бу-
до́ва; с. бе́рег скидни́й бе́рег; с. гра́бен 
скидни́й гра́бен; с. гре́бень скидни́й 
гре́бінь; с. исто́чник скидне́ джерело́; 
с. клин скидни́й клин; с. конта́кт скидни́й 
конта́кт; с. отко́с скидни́й схи́л; с. проги́б 
скидни́й проги́н; с. разры́в скидни́й роз-
ри́в; с. ров скидни́й рів; с. след скидни́й 
слід; с. усту́п скидни́й усту́п; с. эска́рп 
скидни́й еска́рп 

сбросообразова́ние скидоутво́рення, 
(неоконч. д. – ещё) скидоутво́рювання, 
скидотво́рення; глы́бовое с. бри́лове 
(гли́бове) скидоутво́рення; дифферен-
циа́льное с. диференціа́льне скидоут-
во́рення; кулисообра́зное с. кулісоподі́бне 
скидоутво́рення 

сбро́со-сдвиг ски́до-зсув, -ву 
сбро́шенный ски́нутий; с-ная глы́ба 

ски́нута бри́ла (гли́ба); с-ная котлови́на 
ски́нута уло́го́вина; с-ная пло́скость 
ски́нута площина́; с-ное крыло́ ски́нуте 
крило́; с. блок ски́нутий блок; с. ко́нус 
ски́нутий ко́нус; с. пласт ски́нутий пласт 
(ски́нутий шар) 

сваб сваб, -бу 
сваб-жело́нка сваб-жоло́нка, -ки, д. и п. 

-нці, р. мн. -нок 
сваби́т свабі́т, -ту 
сваби́рование свабува́ння 
сва́зий сва́зій, -зію 
сва́ечка па́лька, -ки, д. и п. -льці, р. мн. -льок 
сва́йный пальови́й; с-ное основа́ние па-

льова́ осно́ва 
свайнфорди́т свайнфорди́т, -ту 

сваля́вский сваля́вський; с-кая сви́та 
сваля́вська сві́та 

сванберги́т сванбергі́т, -ту 
сва́ренный зва́рений; с-ная ла́ва 

зва́рена ла́ва; с-ная пе́мза зва́рена пе́мза; 
с. туф зва́рений туф 

сва́рка зва́рювання, зва́рення, зва́рка, -ки, 
д. и п. -рці, р. мн. -рок 

сварно́й зва́рений, зварни́й; с. шов 
зва́рений (зварни́й) шов 

свартци́т свартци́т, -ту 
сва́я па́ля, -лі, т. -лею; камуфле́тная с. 

камуфле́тна па́ля; козло́вые сва́и козло́ві 
па́лі 

сведенборги́т сведенборгі́т, -ту 
свежеобнажённый свіжоого́лений; с-ная 

кро́вля свіжоого́лена покрі́вля 
све́жий сві́жий; с-жее обнаже́ние сві́же 

відсло́нення; с. во́здух сві́же пові́тря; 
с. минера́л сві́жий мінера́л; с. пото́к 
сві́жий поті́к 

свекофе́нский свекофе́нський; с-кая 
фа́за свекофе́нська фа́за; с-кая фа́за горо-
образова́ния свекофе́нська фа́за гороут-
во́рення 

сверже́ние ски́нення, (неоконч. д. – ещё) 
скида́ння 

сверка́ние бли́скання, вибли́скування, 
блискоті́ння 

сверле́ние свердлі́ння, свердлува́ння, 
све́рдлення 

сверлёный све́рдлений 
сверли́льный свердли́льний, свердлу-

ва́льний 
сверли́льщик свердли́льник, -ка, сверд-

лува́льник, -ка 
сверли́ть свердли́ти, -лю́, -ли́ш, -ли́ть, 

свердлува́ти, -лу́ю, -лу́єш, -лу́є 
сверло́ све́рдел, -дла́, мн. -дла, -длів, 

све́рдло, -ла, мн. -дла, -дел; ло́жечное с. 
ложкови́й све́рдел (ложкове́ све́рдло); 
пневмати́ческое с. пневмати́чний све́рдел 
(пневмати́чне све́рдло) 

сверля́щий свердлува́льний; с-щая 
гу́бка свердлува́льна гу́бка; с-щая фо́рма 
свердлува́льна фо́рма; с-щие во́доросли 
свердлува́льні во́дорості; с-щие орга-
ни́змы свердлува́льні органі́зми 

свёрнутый зго́рнений, зго́рнутий, (сло-
женный – ещё) сту́лений, (скрученный) 
скру́чений, (свитый) зви́тий; пло́тно с. 
щі́льно зго́рнений (зго́рнутий, скру́чений); 
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с-тая ра́ковина зго́рнута черепа́шка 
(му́шля, ско́йка); спира́льно с-тая фо́рма 
спіра́льно зго́рнута фо́рма; улиткообра́зно с. 
равликоподі́бно (слимакоподі́бно) зго́рне-
ний (зго́рнутий, скру́чений) 

свёртка скру́чування; обра́тная с. зво-
ро́тне скру́чування 

свёртывание згорта́ння, (складывание – 
ещё) стуля́ння, (скручивание) скру́чування, 
(свивание) звива́ння; двойно́е с. подві́йне 
згорта́ння (стуля́ння, скру́чування, зви-
ва́ння); дискоида́льное с. дискоїда́льне 
скру́чування; сфероида́льное с. сферої-
да́льне скру́чування 

сверхантраци́т надантраци́т, -ту 
сверхбитумино́зный надбітуміно́зний; 

с. у́голь надбітуміно́зне ву́гі́лля 
сверхвлагоёмкий надвологоє́мний, на-

двологомістки́й; с-кая поро́да надволо-
гоє́мна (надвологомістка́) поро́да 

сверхглуби́нный надглиби́нний; с-ное 
землетрясе́ние надглиби́нний землетру́с 

сверхглубо́кий надглибо́кий; с-кое бу-
ре́ние надглибо́ке бурі́ння 

сверхиндиви́дуум надіндиві́дуум, -ма 
сверхкапилля́рность надкапіля́рність,  

-ності, т. -ністю 
сверхпла́вкий надплавки́й 
сверхподви́жный надрухо́мий; с-ная 

ла́ва надрухо́ма ла́ва 
сверхпроводи́мость надпрові́дність, -ності, 

т. -ністю 
сверхпроводя́щий надпрові́дни́й; с. ин-

терферо́метр надпрові́дни́й інтерфе-
ро́метр; с. магнито́метр надпрові́дни́й 
магніто́метр 

сверхпродолгова́тый наддовга́стий; с-тое 
зерно́ наддовга́сте зе́рно́ 

сверхре́дкий надрідки́й; с. мета́лл 
надрідки́й мета́л 

сверхсжима́емость надсти́сливість, -вості, 
т. -вістю 

сверхсплющеннови́дный надсплюще-
ноподі́бний 

сверхсплю́щенный надсплю́щений; с-ное 
зерно́ надсплю́щене зе́рно́ 

сверхструкту́ра надструкту́ра, -ри 
сверхтвёрдый надтверди́й 
сверхяче́йка надкомі́рка, -ки, д. и п. -рці, 

р. мн. -рок 
свет сві́тло, -ла; залива́ющий с. зали-

ва́льне сві́тло; косо́й с. ко́се сві́тло; косо-

па́дающий с. кососпадне́ (скісноспадне́, 
навкісноспадне́) сві́тло; монохрома-
ти́ческий с. монохромати́чне сві́тло;  
отража́ющий с. відбивне́ сві́тло; от-
ражённый с. відби́те сві́тло; па́дающий с. 
спадне́ сві́тло; полуотражённый с. напів-
відби́те сві́тло; поляризо́ванный с. поля-
ризо́ване сві́тло; преломля́ющий с. за-
ло́млювальне сві́тло; проходя́щий с. про-
хідне́ сві́тло; прямо́й отражённый с. пря-
ме́ відби́те сві́тло; рассе́янный с. розсія́не 
сві́тло; сходя́щийся с. збі́жне сві́тло 

свети́льник світи́льник, -ка; ша́хтный с. 
ша́хтний (ша́хтовий) світи́льник 

свети́льный світи́льний; с. газ сві-
ти́льний газ 

све́тло-кра́сный сві́тло-черво́ний; сере́б-
ряная с.-к-ная руда́ срі́бна сві́тло-черво́на 
руда́ 

све́тлый сві́тлий; с-лая полоса́ мине-
ра́ла сві́тла сму́га мінера́лу; с. минера́л 
сві́тлий мінера́л 

светово́д світлово́д, -ду 
светово́й світлови́й; с-ва́я то́чка світло-

ва́ то́чка; с-во́е пятно́ світлова́ пля́ма;  
с-во́е травле́ние світлове́ тра́влення; 
с. луч світлови́й про́мінь 

светонепроница́емый світлонепроник-
ни́й; с. перехва́т світлонепроникне́ пере-
хо́плення 

светопреломле́ние світлозало́млювання; 
двойно́е с. подві́йне світлозало́млювання 

светопроница́емость світлопрони́кність, 
-ності, т. -ністю 

светопроница́емый світлопроникни́й 
светочувстви́тельный світлочутли́вий; 

с. элеме́нт світлочутли́вий елеме́нт 
светя́щийся світни́й; с-щаяся ла́ва  

світна́ ла́ва; с. опа́л світни́й опа́л 
свеча́ сві́чка, -ки, д. и п. -чці, мн. -чки́,  

-чо́к; бури́льная с. бури́льна сві́чка; за-
жига́тельная с. запа́лювальна сві́чка 

свече́ние світі́ння, сві́чення; с. крис-
таллов світі́ння (сві́чення) криста́лів 

свечеприёмник свічкоприйма́ч, -ча́, т. -че́м 
свечеукла́дчик свічкоуклада́ч, -ча́, т. -че́м 
свиде́тель сві́док, -дка 
свиде́тель-минера́л сві́док-мінера́л, 

сві́дка-мінера́лу 
свидове́цкий свидове́цький; с-кая сви́та 

свидове́цька сві́та 
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свилева́тый (о древесине) зави́льку-
ватий; с-тая древеси́на зави́лькувата де-
ревина́; с-тая тексту́ра зави́лькувата текс-
ту́ра; с. на́рост завилькува́тий на́ріст 

свиль (в древесине) косоша́рість, -рості, 
т. -рістю, зави́лькуватість, -тості, т. -тістю, 
(в стекле) зви́лина, -ни 

свине́ц свине́ць, -нцю́, т. -нце́м; азотно-
ки́слый с. азотноки́слий свине́ць; акти-
ноура́новый с. актиноура́новий свине́ць; 
бе́лый с. бі́лий свине́ць; вана́диевый с. 
вана́дієвий свине́ць; гу́бчатый с. 
гу́бчастий (гу́бчатий) свине́ць; кра́сный с. 
черво́ний свине́ць; мя́гкий с. м'яки́й сви-
не́ць; обы́чный с. звича́йний свине́ць; 
перви́чный с. перви́нний свине́ць; ра-
диоге́нный с. радіоге́нний свине́ць; само-
ро́дный с. саморо́дний свине́ць; сер-
ни́стый с. сірчи́стий свине́ць; сер-
ноки́слый с. сірчаноки́слий свине́ць; 
сурьмяни́стый с. сурм'яни́стий свине́ць; 
твёрдый с. тверди́й свине́ць; 
теллу́ристый с. телу́ристий свине́ць; 
углеки́слый с. вуглеки́слий свине́ць; ук-
сусноки́слый с. оцтовоки́слий свине́ць; 
ура́новый с. ура́новий свине́ць; фосфор-
ноки́слый с. фосфорноки́слий свине́ць; 
хло́ристый с. хло́ристий свине́ць; хромо-
воки́слый с. хромовоки́слий свине́ць; 
чёрный с. чо́рний свине́ць 

свинецсодержа́щий свинцевмі́сний 
свино́й свиня́чий; с. ка́мень свиня́чий 

ка́мінь 
свинообра́зный свиноподі́бний 
свино́рдский свино́рдський; с-кие слои́ 

свино́рдські шари́  
свинцо́вистый свинце́вистий, свинцю́ватий 
свинцо́во-изото́пный свинце́во-ізото́пний; 

с.-и. ме́тод свинце́во-ізото́пний ме́тод 
свинцо́во-ура́новый свинце́во-ура́новий; 

с.-у. ме́тод свинце́во-ура́новий ме́тод 
свинцо́во-ци́нковый свинце́во-ци́нковий; 

с.-ц. хризоли́т свинце́во-ци́нковий хризолі́т 
свинцо́вый свинце́вий; бе́лая с-вая руда́ 

бі́ла свинце́ва руда́; блёклая с-вая руда́ 
бля́кла свинце́ва руда́; жёлтая с-вая руда́ 
жо́вта свинце́ва руда́; зелёная с-вая руда́ 
зеле́на свинце́ва руда́; молибде́новая  
с-вая руда́ молібде́нова свинце́ва руда́; 
пёстрая с-вая руда́ строка́та свинце́ва 
руда́; пы́льная с-вая руда́ пилова́ 
(пи́льна) свинце́ва руда́; рядова́я с-вая 

руда́ рядова́ (звича́йна) свинце́ва руда́;  
с-вая земля́ свинце́ва земля́; с-вая лазу́рь 
свинце́ва лазу́р; с-вая о́хра свинце́ва 
во́хра; с-вая рогова́я руда́ свинце́ва рого-
ва́ руда́; с-вая руда́ свинце́ва руда́; с-вая 
серебросодержа́щая руда́ свинце́ва сріб-
ловміс́на руда́; с-вая фольга́ свинце́ва 
фо́льга; с-вая чернь свинце́ва чернь; 
с. ме́тод определе́ния абсолю́тного 
во́зраста свинце́вий ме́тод ви́значення 
абсолю́тного ві́ку; с. блеск свинце́вий 
блиск; с. купоро́с свинце́вий купоро́с; 
с. малахи́т свинце́вий малахі́т; с. плумби́т 
свинце́вий плумбі́т; с. по́яс свинце́вий 
по́яс; с. са́хар свинце́вий цу́кор; чёрная  
с-вая руда́ чо́рна свинце́ва руда́ 

свинча́к свинча́к, -ку́ 
свиони́йский свіоні́йський; с-кая сис-

те́ма свіоні́йська систе́ма 
свиса́ющий зви́слий, обви́слий, нави́слий; 

с-щее крыло́ зви́сле (обви́сле, нави́сле) крило́ 
сви́та сві́та, -ти; абази́нская с. аба-

зи́нська сві́та; а́бинская с. а́бінська сві́та; 
аверья́новская с. авер'я́нівська сві́та; 
авзя́нская с. авзя́нська сві́та; ави́ловская с. 
аві́ловська сві́та; ада́евская с. ада́євська 
сві́та; ада́мовская с. ада́мівська сві́та; 
ады́рная с. ади́рна сві́та; айдарли́нская с. 
айдарлі́нська сві́та; ай-пе́тринская с.  
ай-пе́тринська сві́та; а́йская с. а́йська 
сві́та; акбастау́ская с. акбастау́ська сві́та; 
аккуду́кская с. аккуду́кська сві́та; акчи́мс-
кая с. акчи́мська сві́та; алаба́сская с. ала-
ба́ська сві́та; алачу́кская с. алачу́цька сві́та; 
алекса́ндро-волко́вская с. олекса́ндро-
во́вківська сві́та; алекса́ндровская с.  
(в Донбассе) олекса́ндрівська сві́та; алек-
се́евская с. олексі́ївська сві́та; алма́зная с. 
алма́зна сві́та; амвро́сиевская с. ам-
вро́сіївська сві́та; амгу́нская с. амгу́нська 
сві́та; ана́пская с. ана́пська сві́та; ан-
то́новская с. анто́нівська сві́та; антрако-
ли́товая с. антраколі́това сві́та; ара́льс-
кая с. ара́льска сві́та; араукари́товая с. 
араукари́това світ́а; аркти́ческая с. арк-
ти́чна сві́та; армави́рская с. армаві́рська 
сві́та; атланти́ческая с. атланти́чна сві́та; 
ау́диа (о́диа) с. ау́діа (о́діа) сві́та; 
ахты́рская с. охти́рська сві́та; аши́нская с. 
аши́нська сві́та; ашляри́кская с. ашля-
ри́кська сві́та; ба́влинская с. ба́влинська 
сві́та; багага́нская с. багага́нська сві́та; 
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багови́цкая с. багови́цька сві́та; бай-
да́рская с. байда́рська сві́та; байракли́нс-
кая с. байраклі́нська сві́та; баласи́нувская с. 
баласи́нувська сві́та; балахо́нская с. бала-
хо́нська сві́та; балтогу́льская с. балто-
гу́льська сві́та; ба́схевская с. ба́схівська 
сві́та; баталпаши́нская с. баталпа-
ши́нська сві́та; батя́тичская с. батя́тицька 
сві́та; ба́хмутская с. ба́хмутська сві́та; 
бедене́кирская с. бедене́кирська сві́та; 
безу́гольная с. безву́гі́льна сві́та; белем-
ни́товая с. белемні́това сві́та; бело-
ве́жская с. білове́зька сві́та; бело-
го́ровская с. білого́рівська сві́та; белока-
ли́твенская с. білокали́твенська сві́та; 
белока́менская с. білока́м'янська сві́та; 
белокузьми́новская с. білокузьми́нівська 
сві́та; белопото́кская с. білопоті́цька 
сві́та; белоре́цкая с. білорі́цька сві́та; бе-
лоре́ченская с. білоріч́енська сві́та; бело-
ти́сенская с. білоти́сенська сві́та; береж-
ко́вская с. бережкі́вська сві́та; березня́нс-
кая с. березня́нська сві́та; бере́кская с. 
бере́цька сві́та; бермба́дская с. бермба́д-
ська сві́та; бешику́рская с. бешику́рська 
сві́та; би́йская с. бі́йська сві́та; бикмэн-
та́унская с. бікмента́унська сві́та; би-
та́кская с. біта́кська сві́та; богда́новская с. 
богда́нівська сві́та; бое́ровская с. 
боє́рівська сві́та; бока́льская с. бо-
ка́льська сві́та; бо́ковская с. бо́ківська 
сві́та; большетокма́кская с. великоток-
ма́цька сві́та; бореа́льная с. бореа́льна 
сві́та; борисфе́нская с. борисфе́нська 
сві́та; борко́вская с. боркі́вська сві́та; 
борку́тская с. борку́тська сві́та; боро-
сви́дская с. боросві́дська сві́та; бре́де-
цельская с. бре́децельська сві́та; бре́динс-
кая с. бре́динська сві́та; бро́довская с. 
бро́дівська сві́та; бро́ньковская с. 
бро́ньківська сві́та; бря́нцевская с. 
бря́нцевська сві́та; бузино́вская с. бузи-
ні́вська сві́та; букови́нская с. букови́нська 
сві́та; бура́нская с. бура́нська сві́та; 
бу́ркутская с. бу́ркутська сві́та; бур-
ли́нская с. бурли́нська сві́та; буро́мская с. 
буро́мська сві́та; бурха́новская с. бур-
ха́нівська сві́та; бути́нская с. бути́нська 
сві́та; бы́стрицкая с. би́стрицька сві́та; 
варна́утская с. варна́утська сві́та; ва́р-
ницкая с. ва́рницька сві́та; ви́шерская с. 
ві́шерська сві́та; волнова́хская с. волно-

ва́ська сві́та; воро́вская с. воро́вська сві́та; 
вульхове́цкая с. вульхове́цька сві́та; 
вы́годская с. ви́годська сві́та; вы́годско-
пасечня́нская с. ви́годсько-пасечня́нська 
сві́та; вы́рьинская с. ви́р'їнська сві́та; 
вы́шковская с. ви́шківська сві́та; 
вя́зовская с. в'я́зівська сві́та; газомате-
ри́нская с. газоматери́нська сві́та; газо-
но́сная с. газоно́сна сві́та; галоге́нная с. 
галоге́нна сві́та; га́ндальская с. га́ндаль-
ська сві́та; гео́ргиевская с. гео́ргіївська 
сві́та; гидрохими́ческая с. гідрохімі́чна 
сві́та; гипсоно́сная с. гіпсоно́сна сві́та; 
глодя́нская с. глодя́нська сві́та; гни-
ле́цкая с. гниле́цька сві́та; голове́цкая с. 
голове́цька сві́та; го́лтвинская с. 
го́лтвинська сві́та; голуби́нская с. голу-
би́нська сві́та; голя́тинская с. голя́тинська 
сві́та; гора́евская с. гора́ївська сві́та; гор-
баше́вская с. горбаші́вська сві́та; го́р-
ловская с. го́рлівська сві́та; го́рникская с. 
го́рницька сві́та; горо́ховская с. го-
ро́хівська сві́та; гри́бовская с. гри́бівська 
сві́та; гро́зненская с. гро́зненська сві́та; 
груше́вская с. груше́вська сві́та; гу-
си́хинская с. гуси́хінська сві́та; гу́тинс-
кая с. гу́тинська сві́та; гуща́нская с. гу-
ща́нська сві́та; гюрга́нская с. гюрга́нська 
сві́та; гяуртапи́нская с. гяуртапи́нська 
сві́та; данапри́йская с. данапрі́йська 
сві́та; дани́ловская с. дани́лівська сві́та; 
дараба́нская с. дараба́нська сві́та; да́ра-
ховская с. да́рахівська сві́та; даты́хская с. 
дати́хська сві́та; двуя́корная с. двоя́кірна 
сві́та; девя́тинская с. дев'я́тинська сві́та; 
деко́нская с. деко́нська сві́та; делове́цкая с. 
ділове́цька сві́та; дерло́вская с. дерлі́вська 
сві́та; до́бротовская с. до́бротівська сві́та; 
довжа́нская с. довжа́нська сві́та; доли́н-
ская с. доли́нська сві́та; доломи́товая с. 
доломі́това сві́та; дома́никовая с. до-
ма́нікова сві́та; домба́ровская с. дом-
ба́рівська сві́та; дра́говская с. дра́гівська 
сві́та; древнекриворо́жская с. давньокри-
ворі́зька сві́та; дро́новская с. дро́нівська 
сві́та; дубля́нская с. дубля́нська сві́та; 
дубра́вская с. дубра́вська сві́та; дуси́н-
ская с. дуси́нська сві́та; жагани́нская с. 
жагані́нська сві́та; жи́льная с. жи́льна 
сві́та; жубрако́вская с. жубракі́вська 
сві́та; жура́вненская с. жура́вненська 
сві́та; жура́вская с. жура́вська сві́та;  
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забро́дская с. забро́дська сві́та; зава́дов-
ская с. зава́дівська сві́та; заводска́я с. 
заводська́ сві́та; заго́рская с. заго́рська 
сві́та; зако́тненская с. зако́тненська сві́та; 
залчу́сская с. залчу́ська сві́та; западно-
бу́гская с. західнобу́зька сві́та; западно-
миха́йловская с. західномиха́йлівська 
сві́та; заста́вненская с. заста́вненська 
сві́та; зачепи́ловская с. зачепи́лівська 
сві́та; збра́ньковская с. збра́ньківська 
сві́та; збру́чская с. збру́цька сві́та; 
зми́евская с. змі́ївська сві́та; зо́лочевская с. 
зо́лочівська сві́та; ива́новская с. іва́нівсь-
ка сві́та; игна́товская с. гна́тівська сві́та; 
изо́вская с. ізо́вська сві́та; изясла́вская с. 
ізясла́вська сві́та; и́квинская с. і́квинська 
сві́та; ике́льская с. іке́льська сві́та; 
и́льницкая с. і́льницька сві́та; импле́ков-
ская с. імпле́ківська сві́та; индо́льская с. 
індо́льська сві́та; индрикоте́риевая с. 
індрикоте́рієва сві́та; ио́новская с. 
іо́нівська сві́та; иотни́йская с. іотні́йська 
сві́та; иржа́вецкая с. іржа́вецька сві́та; 
ирша́нская с. ірша́нська сві́та; иса́евская с. 
іса́ївська сві́та; ише́вская с. іше́вська 
сві́та; кайруче́йская с. кайруче́йська 
сві́та; калайди́нская с. калайди́нська 
сві́та; кали́нинская с. калі́нінська сві́та; 
ка́лушская с. ка́луська сві́та; ка́льмиус-
ская с. ка́льміуська сві́та; ка́люсская с. 
ка́люська сві́та; каменели́нская с. каме-
нелі́нська сві́та; камене́цкая с. кам'яне́ць-
ка сві́та; каменнобро́дская с. кам'яноб-
рід́ська сві́та; каменнопото́кская с.  
кам'янопоті́цька сві́та; каменноу́гольная с. 
кам'янову́гі́льна сві́та; ка́менская с. 
ка́мінська сві́та; камышева́хская с. ко-
мишува́ська сві́та; камыша́нская с. ко-
миша́нська сві́та; ка́невская с. ка́нівська 
сві́та; кани́ловская с. кани́лівська сві́та; 
кантеми́ровская с. кантеми́рівська сві́та; 
карава́инская с. карава́їнська сві́та; ка-
раганди́нская с. караганди́нська сві́та; 
карага́чская с. карага́цька сві́та; кара-
да́гская с. карада́зька сві́та; карае́цкая с. 
карає́цька сві́та; караку́бская с. кара-
ку́бська сві́та; карама́нская с. кара-
ма́нська сві́та; карбона́тная с. карбона́тна 
сві́та; каре́льская с. каре́льська сві́та; 
каркини́тская с. каркіні́тська сві́та; кар-
па́тская с. карпа́тська сві́та; картамы́ш-
ская с. картами́ська сві́та; касья́новская с. 

касья́нівська сві́та; катлабу́хская с. кат-
лабу́хська сві́та; кауша́нская с. кауша́н-
ська сві́та; кахо́вская с. кахо́вська сві́та; 
кегиче́вская с. кегіче́вська сві́та; керес-
ти́нская с. керести́нська сві́та; кер-
леу́тская с. керлеу́тська сві́та; ки́евская с. 
ки́ївська сві́та; кизи́л-ка́инская с. кизи́л-
ка́їнська сві́та; клено́вская с. клені́вська 
сві́та; клёсовская с. кле́сівська сві́та; 
кли́нтонская с. клі́нтонська сві́та; кло-
бу́кская с. клобу́цька сві́та; ключева́я с. 
ключова́ сві́та; ключе́вская с. ключі́вська 
сві́та; кобыле́цкая с. кобиле́цька сві́та; 
ко́всучская с. ко́всуцька сві́та; кога́зская с. 
кога́зька сві́та; кожу́линская с. кожу́-
линська сві́та; козеле́цкая с. козеле́цька 
сві́та; комра́тская с. комра́тська сві́та; 
конгломера́тная с. конгломера́тна сві́та; 
коно́бельская с. коно́бельска сві́та; коно-
пля́новская с. конопля́нівська сві́та;  
коренёвская с. корені́вська сві́та; кор-
же́вская с. коржі́вська сві́та; корса́кская с. 
корса́цька сві́та; ко́совская с. ко́сівська 
сві́та; костромска́я с. костромська́ сві́та; 
котли́йская с. котлі́йська сві́та; коха-
но́вская с. кохані́вська сві́та; коше-
лёвская с. кошелів́ська сві́та; крама-
то́рская с. крамато́рська сві́та; красно-
гра́дская с. красногра́дська сві́та; крас-
ноку́тская с. красноку́тська сві́та; крас-
ноще́рская с. красноще́рська сві́та; крас-
ноя́рская с. красноя́рська сві́та; креме-
не́цкая с. кремене́цька сві́та; кресто́вская с. 
кресто́вська сві́та; кре́чевская с. кре́чів-
ська сві́та; криве́нковская с. криве́нківська 
сві́та; криворо́жская с. криворі́зька сві́та; 
крики́товая с. крикі́това сві́та; кри-
че́вская с. криче́вська сві́та; кузи́нская с. 
кузи́нська сві́та; кузне́цкая с. кузне́цька 
сві́та; куличко́вская с. куличкі́вська 
сві́та; ку́мовская с. ку́мівська сві́та; ку-
ренёвская с. курені́вська сві́та; куруи́льс-
кая с. куруї́льська сві́та; кучурга́нская с. 
кучурга́нська сві́та; лазо́вская с. лазо́в-
ська сві́та; лапу́шенская с. лапу́шенська 
сві́та; лебеди́нская с. лебеди́нська сві́та; 
леляко́вская с. лелякі́вська сві́та; ли-
ма́нская с. лима́нська сві́та; лиси́ничская с. 
лиси́ницька сві́та; лисича́нская с. лиси-
ча́нська сві́та; лисиче́вская с. лисичі́вська 
сві́та; лишня́нская с. лишня́нська сві́та; 
лое́вская с. лої́вська сві́та; локня́нская с. 
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локня́нська сві́та; ло́линская с. ло́линська 
сві́та; лопуша́нская с. лопуша́нська сві́та; 
лопяне́цкая с. лоп'яне́цька сві́та; лосту́н-
ская с. лосту́нська сві́та; луза́новская с. 
луза́нівська сві́та; лукви́нская с. лук-
ві́нська сві́та; луту́гинская с. луту́гинська 
сві́та; лу́цкая с. лу́цька сві́та; лы́синская с. 
ли́синська сві́та; лысого́ровская с. лисо-
го́рівська сві́та; люби́жненская с. лю-
би́жненська сві́та; любо́хинская с. лю-
бо́хинська сві́та; лютя́нская с. лютя́нська 
сві́та; ля́давская с. ля́давська сві́та; ма-
за́нская с. маза́нська сві́та; макарти́тская с. 
макарти́тська сві́та; макса́ковская с. мак-
са́ківська сві́та; макси́мовская с. мак-
си́мівська сві́та; маловы́женская с. мало-
ви́женська сві́та; малокамышева́хская с. 
малокомишува́ська сві́та; малоряза́нцев-
ская с. малоряза́нцевська сві́та; малосо-
ро́чинская с. малосоро́чинська сві́та; 
ма́льцевская с. ма́льцевська сві́та; ма-
ня́вская с. маня́вська сві́та; мартья́нов-
ская с. мартья́нівська сві́та; ма́рфинская с. 
ма́рфинська сві́та; матери́нская с. мате-
ри́нська сві́та; ма́щинская с. ма́щинська 
сві́та; мая́кская с. мая́цька сві́та; ме-
гу́рская с. мегу́рська сві́та; меде́ничская с. 
меде́ницька сві́та; мелито́польская с. 
меліто́польська сві́та; ме́лиховская с. 
ме́лиховська сві́та; менили́товая с. мені-
лі́това сві́та; менчику́ровская с. менчи-
ку́рівська сві́та; менчу́льская с. менчу́ль-
ська сві́та; мерли́нская с. мерли́нська сві́та; 
ме́товская с. ме́тівська сві́та; милова́нская с. 
милова́нська сві́та; ми́ргородская с. 
ми́ргородська сві́та; миссиси́пская с. 
міссісі́пська сві́та; могилёвская с. моги-
лі́вська сві́та; мокросу́рская с. мокро-
су́рська сві́та; молоча́нская с. моло-
ча́нська сві́та; моро́зовичская с. мо-
ро́зовицька сві́та; мороше́тская с. моро-
ше́тська сві́та; моско́вская с. моско́вська 
сві́та; мо́спинская с. мо́спинська сві́та; 
мунцелу́льская с. мунцелу́льська сві́та; 
наго́льченская с. наго́льченська сві́та; 
нагоря́нская с. нагоря́нська сві́та; надго-
лове́цкая с. надголове́цька сві́та; надмар-
тья́новская с. надмартья́нівська сві́та; 
надпоро́жская с. надпоро́зька сві́та; 
не́жинская с. ні́жинська сві́та; непродук-
ти́вная с. непродукти́вна сві́та; не́сте-
ровская с. не́стеровська сві́та; нефтегазо-

но́сная с. нафтогазоно́сна сві́та; нефтема-
тери́нская с. нафтоматери́нська сві́та; 
нефтено́сная с. нафтоно́сна сві́та; нефте-
производя́щая с. нафтовиробна́ сві́та; 
нижня́нская с. нижня́нська сві́та; ни́жняя с. 
ни́жня сві́та; ники́товская с. мики́тівська 
сві́та; ники́форовская с. ники́форівська 
сві́та; никола́евская с. микола́ївська сві́та; 
ничла́вская с. нічла́вська сві́та; но́вин-
ская с. но́винська сві́та; новоалексе́евская с. 
новоолексі́ївська сві́та; новобобро́вская с. 
новобобрі́вська сві́та; новокриворо́жская с. 
новокриворіз́ька сві́та; новопетро́вская с. 
новопетрі́вська сві́та; новора́йская с. но-
вора́йська сві́та; новотро́ицкая с. ново-
тро́їцька сві́та; нья́говская с. нья́гівська 
сві́та; о́бнинская с. о́бнинська сві́та; 
о́вручская с. о́вруцька сві́та; оже́вская с. 
оже́вська сві́та; озарине́цкая с. озари-
не́цька сві́та; озеря́нская с. озеря́нська 
сві́та; оле́сковская с. оле́сківська сві́та; 
оле́шковская с. оле́шківська сві́та; 
о́льгинская с. о́льгинська сві́та; орби-
то́идная с. орбіто́їдна сві́та; орло́вская с. 
орло́вська сві́та; орхо́вичская с. орхо́-
вицька сві́та; оста́повская с. оста́півська 
сві́та; остро́жская с. остро́зька сві́та; па-
ни́кская с. пані́кська сві́та; паражи́нская с. 
паражи́нська сві́та; пасе́кская с. пасе́цька 
сві́та; пасечня́нская с. пасічня́нська сві́та; 
паче́лмская с. паче́лмська сві́та; пе́ка-
ровская с. пе́карівська сві́та; пелчи́нская с. 
пелчи́нська сві́та; перемышля́нская с. 
перемишля́нська сві́та; пере́сажская с. 
пере́сазька сві́та; перечи́нская с. пере-
чи́нська сві́та; пестроцве́тная с. строкато-
ба́рвна (строкатоко́лірна) сві́та; песча́но-
сла́нцевая с. піща́но-сла́нцева сві́та; пет-
ро́вичская с. петро́вицька сві́та; пи́нская с. 
пи́нська сві́та; планорбе́ловая с. планор-
бе́лова сві́та; плёсовская с. пле́сівська сві́та; 
пле́шенская с. пле́шенська сві́та; под-
бря́нцевская с. підбря́нцевська сві́та; под-
голове́цкая с. підголове́цька сві́та; подлу-
бе́нская с. підлубе́нська сві́та; подлу́жная с. 
підлу́жна сві́та; покровнокирие́вская с. 
покривнокириї́вська сві́та; поку́тская с. 
поку́тська сві́та; полиза́кская с. поліза́кська 
сві́та; полта́вская с. полта́вська сві́та; поля-
ни́цкая с. поляни́цька сві́та; по́чвенная с. 
ґрунтова́ сві́та; прегу́дская с. прегу́дська 
сві́та; приборжа́вская с. приборжа́вська 
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сві́та; приизю́мская с. приізю́мська сві́та; 
прилу́кская с. прилу́цька сві́та; приче-
пи́ловская с. причепи́лівська сві́та; про-
би́йневская с. пробі́йнівська сві́та; про-
дукти́вная с. продукти́вна сві́та; проко́-
пьевская с. про́коп'євська сві́та; проле́й-
ская с. проле́йська сві́та; прото́пиевская с. 
прото́піївська сві́та; псе́льская с. 
псе́льська сві́та; пуго́йская с. пуго́йська 
сві́та; пу́ховская с. пу́хівська сві́та; пылын-
ча́нская с. пилинча́нська сві́та; пылып-
ча́нская с. пилипча́нська сві́та; ра́ва-
ру́сская с. ра́ва-ру́ська сві́та; ра́дичивская с. 
ра́дичівська сві́та; ра́дошинская с. ра́до-
шинська сві́та; ра́дченковская с. ра́дчен-
ківська сві́та; раздо́льненская с. роздо́ль-
ненська сві́та; разлётовская с. роз-
льо́тівська сві́та; ра́тновская с. ра́тнівська 
сві́та; рафа́ловская с. рафа́лівська сві́та; 
ра́ховская с. ра́хівська сві́та; резни-
ко́вская с. різникі́вська сві́та; ре́мезовская с. 
ре́мезівська сві́та; решётниковская с. ре-
ше́тниківська сві́та; ро́венская с. рі́в-
ненська сві́та; рога́льская с. рога́льська 
сві́та; рого́вская с. рогі́вська сві́та; 
ро́женская с. ро́женська сві́та; розали́-
новская с. розалі́нівська сві́та; рома́нская с. 
рома́нська сві́та; руда́рнинская с. ру-
да́рнинська сві́та; ру́дковская с. ру́дківсь-
ка сві́та; рудня́нская с. рудня́нська сві́та; 
ру́нская с. ру́нська сві́та; ру́словская с. 
ру́слівська сві́та; ру́тченковская с. 
ру́тченківська сві́та; рыле́евская с. ри-
лє́євська сві́та; ры́пенская с. ри́пенська 
сві́та; ры́хтовская с. ри́хтівська сві́та; 
рябу́хинская с. рябу́хінська сві́та; сал-
ги́рская с. салгі́рська сві́та; сама́рская с. 
сама́рська сві́та; са́мборская с. са́мбірська 
сві́та; са́рминская с. са́рмінська сві́та; 
са́ткинская с. са́ткінська сві́та; сбор-
на́йская с. збірна́йська сві́та; сваля́вская с. 
сваля́вська сві́та; свидове́цкая с. свидо-
ве́цька сві́та; с. Бе́чку сві́та Бе́чку; 
с. бра́чули сві́та бра́чулі; с. веррука́но 
сві́та веррука́но; с. го́рных поро́д сві́та 
гірськи́х порі́д; с. Горя́чего Ключа́ сві́та 
Гаря́чого Ключа́; с. да́ек сві́та да́йок; 
с. дедерка́й сві́та дедерка́й; с. дре́вних 
гне́йсов сві́та да́вніх (прада́вніх) гне́йсів; 
с. ме́дистых песча́ников сві́та мі́дистих 
пісковикі́в; с. пласто́в сві́та пласті́в (ша-
рі́в); с. поро́д сві́та порі́д; с. прето́рия 

сві́та прето́рія; с. Прия́тного свида́ния 
сві́та Приє́много поба́чення; с. рубцо́вых 
жил сві́та рубце́вих жил; с. слоёв разре́за 
сві́та шарі́в ро́зрізу; с. хо́йнджо сві́та 
хо́йнджо; с. ху́зи сві́та ху́зі; с. ша́нсы сві́та 
ша́нси; сви́тязьская с. сви́тязька сві́та; 
селезнёвская с. селезні́вська сві́та; се-
ля́хинская с. селя́хінська сві́та; семёнов-
ская с. семе́нівська сві́та; сентя́новская с. 
сентя́нівська сві́та; се́ргиевская с. се́ргіїв-
ська сві́та; се́ргинская с. се́ргінська сві́та; 
серебри́йская с. серебрі́йська сві́та; сере-
бря́нская с. серебря́нська сві́та; серо-
го́зская с. сірого́зька сві́та; синево́дская с. 
синьово́дська сві́та; сине́льниковская с. 
сине́льниківська сві́та; синтуре́йская с. 
синтурі́йська сві́та; синя́вская с. синя́всь-
ка сві́та; ску́повская с. ску́півська сві́та; 
славя́нская с. слов'я́нська сві́та; сла́нцево-
амфиболи́товая с. сла́нцево-амфіболіт́ова 
сві́та; смолянино́вская с. смолянині́вська 
сві́та; смо́тричская с. смо́трицька сві́та; 
со́ймульская с. со́ймульська сві́та; со-
ка́льская с. сока́льська сві́та; соки́рниц-
кая с. соки́рницька сві́та; со́кская с. 
со́кська сві́та; солено́сная с. солено́сна 
сві́та; солика́мская с. соліка́мська сві́та; 
соло́твинская с. соло́твинська сві́та; со-
ляна́я с. соляна́ сві́та; сондо́льская с. 
сондо́льська сві́та; сопряжённая с. спо-
лу́чена (з'є́днана) сві́та; спили́товая с. 
спілі́това сві́та; средиземномо́рская с. 
середземномо́рська сві́та; ставча́нская с. 
ставча́нська сві́та; ста́йковская с. 
ста́йківська сві́та; старомли́новская с. 
старомли́нівська сві́та; степа́новская с. 
степа́нівська сві́та; стохо́дская с. сто-
хі́дська сві́та; стри́мбская с. стри́мбська 
сві́та; стро́гановская с. стро́ганівська 
сві́та; струбли́нская с. струблі́нська сві́та; 
струти́нская с. струти́нська сві́та; 
стры́йская с. стри́йська сві́та; стры́пская с. 
стри́пська сві́та; сты́льская с. сти́льська 
сві́та; сты́рская с. сти́рська сві́та; суво́-
ровская с. суво́ровська сві́та; суда́кская с. 
суда́цька сві́та; султа́новская с. сул-
та́нівська сві́та; су́льская с. су́льська 
сві́та; сумгаи́тская с. сумгаї́тська сві́та; 
сураха́нская с. сураха́нська сві́та; суро-
вити́нская с. суровіти́нська сві́та; су́хов-
ская с. су́хівська сві́та; сушмане́цкая с. 
сушмане́цька сві́та; сы́зранская с. 
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си́зранська сві́та; сюре́нская с. сюре́нська 
сві́та; та́врская с. та́врська сві́та; тага-
же́мская с. тагаже́мська сві́та; тала-
ла́евская с. талала́ївська сві́та; та́ловская с. 
та́лівська сві́та; тананы́кская с. тана-
ни́цька сві́та; таранди́нская с. таран-
ди́нська сві́та; тара́совская с. тара́сівська 
сві́та; тарата́шская с. тарата́ська сві́та; 
тарничёрская с. тарничо́рська сві́та; тар-
ханку́тская с. тарханку́тська сві́та; тар-
ха́нская с. тарха́нська сві́та; та́цинская с. 
та́цинська сві́та; та́шковская с. та́шківсь-
ка сві́та; та́школьская с. та́школьська 
сві́та; ташлы́кская с. ташли́цька сві́та; 
тенте́кская с. тенте́кська сві́та; теп-
ло́вская с. теплі́вська сві́та; тере́блинская с. 
тере́блінська сві́та; теремцо́вская с. терем-
ці́вська сві́та; тере́шковская с. тере́ш-
ківська сві́та; терно́вская с. терні́вська 
сві́та; те́терево-бу́гская с. те́терево-бу́зька 
сві́та; тигро́вая с. ти́грова сві́та; тили-
гу́льская с. тилігу́льська сві́та; ти́ссаль-
ская с. ти́сальська сві́та; тихоокеа́нская с. 
тихоокеа́нська сві́та; ти́шкинская с. 
ти́шкінська сві́та; токма́кская с. ток-
ма́цька сві́та; толкачёвская с. товка-
чі́вська сві́та; томаше́вская с. тома-
ші́вська сві́та; топильча́нская с. топіль-
ча́нська сві́та; то́полевская с. тополі́вська 
сві́та; торга́йская с. торга́йська сві́та; 
то́рчинская с. то́рчинська сві́та; то-
чи́льненская с. точи́льненська сві́та; тро-
стяне́цкая с. тростяне́цька сві́та; 
тру́бчинская с. тру́бчинська сві́та; тук-
лу́нская с. туклу́нська сві́та; тура́нская с. 
тура́нська сві́та; тури́цкая с. тури́цька 
сві́та; туркеста́нская с. туркеста́нська 
сві́та; ту́рская с. ту́рська сві́та; ты́мская с. 
ти́мська сві́та; тя́чевская с. тя́чівська 
сві́та; углено́сная с. вуглено́сна сві́та; 
уды́льская с. уди́льська сві́та; урда-
ли́нская с. урдали́нська сві́та; урди́нская с. 
урди́нська сві́та; уси́нская с. уси́нська 
сві́та; ускалы́кская с. ускали́кська сві́та; 
усму́нская с. усму́нська сві́та; успе́нская с. 
успе́нська сві́та; усть-икки́нская с. усть-
ікі́нська сві́та; усть-ката́вская с. усть-
ката́вська сві́та; усть-у́хтинская с. усть-
у́хтинська сві́та; усть-яре́гская с. усть-
яре́зька сві́та; у́тинская с. у́тинська сві́та; 
уфи́мская с. уфи́мська сві́та; у́хтинская с. 
у́хтинська сві́та; у́шицкая с. у́шицька 

сві́та; филе́йская с. філе́йська сві́та; фи-
ли́пповская с. філі́повська сві́та; фу́рма-
новская с. фу́рманівська сві́та; хаба́ровс-
кая с. хаба́ровська сві́та; хаджиде́рская с. 
хаджиде́рська сві́та; хаду́мская с. ха-
ду́мська сві́та; ха́лепская с. ха́лепська 
сві́та; ханда́синская с. ханда́синська сві́та; 
ха́рновская с. ха́рнівська світа; ха́рьковс-
кая с. ха́рківська сві́та; хмелёвская с. 
хмелі́вська сві́та; хмельни́цкая с. хмель-
ни́цька сві́та; хмельня́нская с. хміль-
ня́нська сві́та; хо́ревская с. хо́рівська 
сві́та; хоте́шевская с. хоте́шівська сві́та; 
хрипу́нская с. хрипу́нська сві́та; хру́стов-
ская с. хру́стівська сві́та; худыкове́цкая с. 
худикове́цька сві́та; ху́стская с. ху́стська 
сві́та; цари́цынская с. цари́цинська сві́та; 
цвикле́вская с. цвіклі́вська сві́та; чады́р-
лу́нгская с. чади́р-лу́нзька сві́та; чай-
торы́йская с. чайтори́йська сві́та; чап-
ли́нская с. чапли́нська сві́та; чега́нская с. 
чега́нська сві́та; червячко́вая с. черв'яч-
ко́ва сві́та; черемо́шская с. черемо́ська 
сві́та; черни́говская с. черні́гівська сві́та; 
черноба́евская с. чорноба́ївська сві́та; 
черноголо́вская с. чорноголів́ська сві́та; 
черного́рская с. чорного́рська сві́та; чер-
ныше́вская с. чернише́вська сві́та;  
чивчи́нская с. чивчи́нська сві́та; чистя-
ко́вская с. чистякі́вська сві́та; чок-
майда́нская с. чок-майда́нська сві́та; 
чурье́гская с. чур'є́зька сві́та; ша́бская с. 
ша́бська сві́та; шаха́нская с. шаха́нська 
сві́та; шебели́нская с. шебели́нська сві́та; 
шевче́нковская с. шевче́нківська сві́та; 
шептухо́вская с. шептухі́вська сві́та; ши-
ли́пская с. шилі́пська сві́та; шира́кская с. 
шира́кська сві́та; шляховска́я с. шляхів-
ська́ сві́та; шону́рская с. шону́рська сві́та; 
шурта́нская с. шурта́нська сві́та; щедро-
го́рская с. щедрогі́рська сві́та; щуго́рская с. 
щуго́рська сві́та; эвенки́йская с. евен-
кі́йська сві́та; эскиорди́нская с. ескіор-
ди́нська сві́та; ябло́нская с. ябло́нська 
сві́та; я́воровская с. я́ворівська сві́та; 
ягорлы́цкая с. ягорли́цька сві́та; ягу́р-
ская с. ягу́рська сві́та; ялове́цкая с. яло-
ве́цька світ́а; ялови́черская с. ялови́чер-
ська сві́та; я́лтинская с. я́лтинська сві́та; 
янко́вская с. янко́вська сві́та; я́рмутская с. 
я́рмутська сві́та; я́рышевская с. 
я́ришівська сві́та 
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сви́ток суві́й, -во́ю, зго́рток, -тка 
свитцери́т світцери́т, -ту 
сви́тый зви́тий 
сви́тязьский сви́тязький; с-кая сви́та 

сви́тязька сві́та 
свободнолежа́щий вільнозале́глий, віль-

нолежа́чий; с. экологи́ческий тип вільно-
зале́глий (вільнолежа́чий) екологі́чний тип 

свободнолепестко́вый вільнопелюстко́вий 
свободноли́стный вільнолистко́вий 
свободнопла́вающий вільнопливу́чий, 

вільнопливни́й 
свобо́дный ві́льний; с-ная вентра́льная 

сте́нка ві́льна вентра́льна сті́нка; с-ная 
вода́ ві́льна вода́; с-ная зола́ ві́льна зола́; 
с-ная нефть ві́льна на́фта; с-ная номен-
клату́ра ві́льна номенклату́ра; с-ная 
ство́рка ві́льна сту́лка; с-ная фа́за ві́льна 
фа́за; с-ная часть перегоро́дки ві́льна 
части́на перегоро́дки; с-ная часть соеди-
ни́тельного кольца́ ві́льна части́на 
з'є́днувального кільця́; с-ная щека́ ві́льна 
щока́; с-ная эмана́ция ві́льна емана́ція;  
с-ная эне́ргия ві́льна ене́ргія; с-ная 
я́дерная инду́кция ві́льна я́дерна інду́к-
ція; с-ное зе́ркало ві́льне дзе́ркало; с-ное 
колеба́ние ві́льне колива́ння; с-ное сос-
тоя́ние ві́льний стан; с-ное тече́ние ві́льна 
течія́; с-ное фонтани́рование ві́льне фон-
танува́ння; с-ные радика́лы ві́льні ради-
ка́ли; с. во́здух ві́льне пові́тря; с. газ 
ві́льний газ; с. исто́чник ві́льне джерело́; 
с. край ві́льний край; с. лёд ві́льний лід; 
с. меа́ндр ві́льний меа́ндр; с. метамор-
фи́зм ві́льний метаморфі́зм; с. метокси́л 
ві́льний метокси́л; с. спонди́лий ві́льний 
спонди́лій; с. спонди́лиум ві́льний спон-
ди́ліум; с. углеро́д ві́льний вугле́ць; 
с. элеме́нт ві́льний елеме́нт 

свод склепі́ння; возду́шный с. пові́тря́не 
склепі́ння; континента́льный с. контине-
нта́льне склепі́ння; куполови́дный (купо-
лообра́зный) с. банеподі́бне (куполопо-
ді́бне) склепі́ння; леднико́вый с. льодови-
ко́ве склепі́ння; ныря́ющий с. скла́дки 
порина́льне склепі́ння скла́дки; обра́тный с. 
зворо́тне склепі́ння; откры́тый с. відкри́те 
склепі́ння; погружа́ющийся с. скла́дки 
загли́блювальне (зану́рювальне) склепі́ння 
скла́дки; с. пеще́ры склепі́ння пече́ри; 
сегме́нтный с. сегме́нтне склепі́ння; тек-
тони́ческий с. тектоні́чне склепі́ння; 
чигири́нский с. чигири́нське склепі́ння 

сводно́й звідни́й; с. про́филь звідни́й 
профіль; с. разре́з звідни́й ро́зріз 

сво́дный зве́дений; с-ная диагра́мма 
зве́дена діагра́ма; с. годограф зве́дений 
годо́граф 

сво́довый склепі́нний; с-вая за́лежь 
склепі́нний по́клад; с-вая ли́ния скле-
пі́нна лі́нія; с-вая пове́рхность склепі́нна 
пове́рхня; с-вая часть скла́дки склепі́нна 
части́на скла́дки; с-вое крыло́ склепі́нне 
крило́; с-вое подня́тие склепі́нне підняття́ 

сводообра́зный склепіннєподі́бний; с-ная 
структу́ра склепіннєподі́бна структу́ра 

сво́дчатый склепі́нчастий, склепи́стий; 
с-тая структу́ра склепінча́ста (склепи́ста) 
структу́ра 

сводя́щий звідни́й; за́дний с. му́скул 
за́дній звідни́й му́скул 

сво́йство власти́вість, -вості, т. -вістю; 
бивекториа́льное с. бівекторіа́льна влас-
ти́вість; ве́кторное (векториа́льное) с. 
ве́кторна власти́вість; во́дное с. во́дна 
власти́вість; деформацио́нное с. деформа-
ці́йна власти́вість; диагности́ческое с. діаг-
ности́чна власти́вість; есте́ственное с. при-
ро́дна власти́вість; ки́слое с. ки́сла влас-
ти́вість; колле́кторское с. коле́кторська 
власти́вість; колло́идное с. коло́їдна влас-
ти́вість; литологи́ческое с. літологі́чна 
власти́вість; магни́тное с. магні́тна влас-
ти́вість; механи́ческое с. механі́чна влас-
ти́вість; насле́дственное с. спадко́ва влас-
ти́вість; опти́ческое с. опти́чна власти́-
вість; отличи́тельное с. відмі́нна влас-
ти́вість; прирождённое с. приро́джена 
власти́вість; радиоакти́вное с. радіоак-
ти́вна власти́вість; радиоакти́вное с. по-
ро́ды радіоакти́вна власти́вість поро́ди; 
реологи́ческое с. реологі́чна власти́вість; 
с. минера́ла власти́вість мінера́лу; свя-
зу́ющее с. сполу́чна власти́вість; скаля́р-
ное с. скаля́рна власти́вість; терми́ческое с. 
термі́чна власти́вість; технологи́ческое с. 
технологі́чна власти́вість; упру́гое с. по-
ро́ды пру́жна́ власти́вість поро́ди; 
фи́зико-хими́ческие с-ва фі́зико-хімі́чні 
власти́вості; физи́ческие с-ва фізи́чні 
власти́вості; фильтрацио́нные с-ва філь-
траці́йні власти́вості; це́нзорные с-ва 
це́нзорні власти́вості; щелочно́е с. лу́жна 
власти́вість; электри́ческие с-ва елек-
три́чні власти́вості; эмердже́нтное с. емер-
дже́нтна власти́вість 
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свя́занный зв'я́заний; генети́чески  
с-ная поро́да генети́чно зв'я́зана поро́да; 
с-ная вода́ зв'я́зана вода́; с-ная жи́ла 
зв'я́зана жи́ла; с-ная зола́ зв'я́зана зола́;  
с-ная кислота́ зв'я́зана кислота́; с-ная 
щёлочь, зв'я́заний луг; с-ная поро́да 
зв'я́зана поро́да; с-ная эмана́ция зв'я́зана 
емана́ція; с-ное зо́лото зв'я́зане зо́лото;  
с-ное месторожде́ние зв'я́зане родо́вище; 
с-ные отложе́ния зв'я́зані ві́дклади; 
с. азо́т зв'я́заний азо́т; с. би́тум зв'я́заний 
бі́тум; с. магнети́зм зв'я́заний магнети́зм; 
с. огнеупо́р зв'я́заний вогнетри́в; с. угле-
ро́д зв'я́заний вугле́ць  

свя́зка зв'я́зка, -ки, д. и п. -зці, р. мн. -зок; 
амевинкуля́рная с. амевінкуля́рна зв'я́зка; 
амфиде́нтная с. амфіде́нтна зв'я́зка; 
вне́шняя с. зо́внішня зв'я́зка; вну́тренняя с. 
вну́трішня зв'я́зка; двусторо́нняя (двухсто-
ро́нняя) с. двобі́чна (двосторо́ння) зв'я́зка; 
крура́льная с. крура́льна зв'я́зка; нару́ж-
ная с. зо́внішня зв'я́зка; шатрообра́зная с. 
шатроподі́бна зв'я́зка; эласти́чная с. елас-
ти́чна зв'я́зка 

связкозу́бый зв'язкозу́бий; с-бая дву-
ство́рка зв'язкозу́ба двосту́лка; с. замо́к 
зв'язкозу́бий замо́к 

связни́к в'яза́льце, -ця, т. -цем 
свя́зность зв'я́зність, -ності, т. ністю; 

с. грунта зв'я́зність ґру́нту; хими́ческая с. 
хімі́чна зв'я́зність 

свя́зный зв'я́зний; с-ное наруше́ние 
зв'я́зне пору́шення; с. грунт зв'я́зний ґрунт 

свя́зочность зв'я́зковість, -вості, т. -вістю 
свя́зочный зв'я́зковий; с-ная аре́а (аре́я) 

зв'я́зкова аре́а (аре́я); с-ная борозда́ зв'я́з-
кова борозна́; с-ная боро́здка зв'я́зкова 
борозе́нка; с-ная ни́мфа зв'я́зко́ва ні́мфа; 
с-ная площа́дка зв'я́зкова площа́дка;  
с-ная подпо́рка зв'я́зкова підпі́рка; с-ная 
по́лость зв'я́зкова порожни́на; с-ная 
скла́дка зв'я́зкова скла́дка; с-ная я́мка 
зв'я́зкова я́мка; с. вы́ступ зв'я́зковий 
ви́ступ; с. сто́лбик зв'я́зковий сто́впчик 

связу́ющий сполу́чний, зв'я́зувальний, 
зв'я́зуючий; с-щая ло́пасть сполу́чна 
(зв'я́зувальна) ло́пать; с-щая ма́сса спо-
лу́чна (зв'я́зувальна) ма́са; с-щая нить 
втори́чных ка́мер сполу́чна (зв'я́зувальна) 
ни́тка втори́нних ка́мер; с-щее вещество́ 
сполу́чна (зв'я́зувальна) речовина́; с-щее 

сво́йство сполу́чна власти́вість; с. пек 
зв'я́зувальний пек; с. слой сполу́чний шар  

свя́зывающий зв'я́зувальний; с. мате-
риа́л зв'я́зувальний матеріа́л 

связь зв'язо́к, -зку́; авари́йная с. ава-
рі́йний зв'язо́к; биоценоти́ческая с. біоце-
ноти́чний зв'язо́к; вандерваа́льсовская 
хими́ческая с. вандерваа́льсівський хімі́ч-
ний зв'язо́к; взаи́мная с. взає́мний зв'язо́к; 
водоро́дная с. водне́вий зв'язо́к; высоко-
часто́тная с. високочасто́тний зв'язо́к; 
гравиметри́ческая с. гравіметри́чний 
зв'язо́к; генети́ческая с. генети́чний зв'я-
зо́к; горноспаса́тельная с. гірничоряту-
ва́льний зв'язо́к; дроссельноёмкостная с. 
дросельноє́мнісний (дросельноє́мкісний) 
зв'язо́к; ёмкостная с. є́мнісний зв'язо́к; 
ио́нная с. іо́нний зв'язо́к; корреля-
цио́нная с. кореляці́йний зв'язо́к; межслое-
ва́я с. міжшарови́й зв'язо́к; обра́тная с. 
зворо́тний зв'язо́к; оста́точная с. за́лиш-
ко́вий зв'язо́к; отрица́тельная обра́тная с. 
від'є́мний (негати́вний) зворо́тний зв'язо́к; 
простра́нственная с. просторо́вий зв'язо́к; 
ро́дственная с. спорі́днений зв'язо́к; соп-
ряжённая с. сполу́чений зв'язо́к; тро-
фи́ческая с. трофі́чний зв'язо́к; углеро́д-
углеро́дная с. вугле́ць-вуглеце́вий зв'язо́к; 
хими́ческая с. хімі́чний зв'язо́к; элек-
тро́нная с. електро́нний зв'язо́к 

святого́рский святого́рський; с-кая па́чка 
святого́рська па́чка 

святоносси́т святоноси́т, -ту 
сгиб згин, -ну 
сгиба́ние згина́ння 
сгла́женность згла́дженість, -ності, т.  

-ністю; с. зерна згла́дженість зерна́ 
сгла́женный згла́джений; с-ная га́лька 

згла́джена га́лька (рінь); с-ная доли́на 
згла́джена доли́на; с-ная равни́на 
згла́джена рівни́на; с-ное зерно́ згла́джене 
зе́рно́; с. гре́бень згла́джений гре́бінь; 
с. ландша́фт згла́джений ландша́фт; 
с. релье́ф згла́джений рельє́ф; с. сброс 
згла́джений скид 

сгла́живание згла́джування 
сгла́живать[ся], сгла́дить[ся] згла́джува-

ти[ся], -джую, -джуєш, -джує[ться], 
згла́дити[ся], -джу, -диш, -дить[ся] 

сго́нно-наго́нный згі́нно-нагі́нний;  
с.-н-ные движе́ния во́дной то́лщи згі́нно-
нагі́нні ру́хи во́дної то́вщі 
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сгора́ние згоря́ння 
сгусти́вшийся згу́слий, загу́слий; с-шаяся 

нефть згу́сла (загу́сла) на́фта 
сгусти́тель згу́щувач, -ча, т. -чем 
сгу́стковый згу́стковий; с-вая струк-

ту́ра згу́сткова структу́ра 
сгу́сток згу́сток, -тка 
сгуща́емость згу́щуваніть, -ності, т. -ністю 
сгуща́ться, сгусти́ться згу́щуватися,  

-щується, згуща́тися, -ща́ється, згусти́тися, 
згу́сти́ться 

сгуща́ющий згу́щувальний; с-щее 
вещество́ згу́щувальна речовина́ 

сгуще́ние згу́щення, (неоконч. д. – ещё) 
згу́щування, згуща́ння 

сгущённость згу́щеність, -ності, т. -ністю 
сгущённый згу́щений 
сда́вленный (о складке и т. п.) сти́снений, 

сти́снутий, зда́влений; с-ная антиклина́ль 
сти́снена (сти́снута, зда́влена) антикліна́ль; 
с-ная синклина́ль зда́влена (сти́снута) син-
кліна́ль; с-ная скла́дка зда́влена (сти́снена, 
сти́снута) скла́дка 

сда́вливать[ся], сдави́ть[ся] стиска́ти[ся], 
-ка́ю, -ка́єш, -ка́є[ться], сти́снути[ся], -ну́,  
-неш, -не[ться] 

сдвиг зсув, -ву; боково́й с. бічни́й (боко-
ви́й) зсув; вертика́льный с. вертика́льний 
зсув; горизонта́льный с. горизонта́льний 
зсув; изото́пный с. ізото́пний зсув; косо́й с. 
ко́сий (скісни́й, навскі́сний) зсув; круто́й с. 
крути́й (стрімки́й, стрімча́стий) зсув; 
ле́вый с. лі́вий зсув; лине́йный с. лі-
ні́йний зсув; ло́жный с. неспра́вжній зсув; 
моро́зный с. моро́зний зсув; осево́й с. 
осьови́й зсув; поло́гий с. поло́гий (по-
хи́лий) зсув; пра́вый с. пра́вий зсув; тан-
генциа́льный с. тангенціа́льний зсув; 
трансфо́рмный с. трансфо́рмний зсув; 
чи́стый с. чи́стий зсув 

сдви́говый зсувни́й; с. реги́стр зсувни́й 
регі́стр 

сдви́го-сброс зсу́во-скид, -ду 
сдвиже́ние зру́шування, зру́шення; 

с. го́рных поро́д зру́шування (зру́шення) 
гірськи́х порі́д 

сдвижно́й зсувни́й; с-но́е движе́ние зсув-
ни́й рух; с-но́е наруше́ние зсувне́ по-
ру́шення; с-но́е смеще́ние зсувне́ 
змі́щення; с. сброс зсувни́й скид 

сдво́енный здво́єний; с-ная да́йка 
здво́єна да́йка; с. пласт здво́єний пласт 
(здво́єний шар) 

сду́тый зду́тий; с-тая по́чва зду́тий 
ґрунт 

себеси́т себеси́т, -ту 
себолли́т себолі́т, -ту, цеболі́т, -ту 
се́вер пі́вніч, -ночі, т. -ніччю 
севергини́т севергіні́т, -ту 
се́верный півні́чний; с-ная трансгре́ссия 

півні́чна трансгре́сія; с-ная широта́ півні́чна 
широта́; с. магнети́зм півні́чний магнети́зм; 
с. по́люс півні́чний по́люс 

се́веро-восто́к півні́чний схід 
северодви́нский північнодві́нський; с-кая 

трансгре́ссия північнодві́нська трансгре́сія; 
с-кие слои́ північнодві́нські шари́  

северодоне́цкий північнодоне́цький;  
с-кая то́лща північнодоне́цька то́вща; 
с. агломера́т північнодоне́цький агломера́т 

се́веро-за́пад півні́чний за́хід 
се́веро-се́веро-восто́к півні́чно-півні́чний 

схід 
се́веро-се́веро-за́пад півні́чно-півні́чний 

за́хід 
се́верский сі́верський; с. остеоли́т 

сі́верський остеолі́т 
севи́т севі́т, -ту 
сегами́т сегамі́т, -ту 
сегелери́т сегелери́т, -ту 
сегме́нт сегме́нт, -та; вста́вочный с. 

вста́вковий сегме́нт; головно́й с. головни́й 
сегме́нт; двухразде́льный чешуеви́дный с. 
дворозді́льний лускоподі́бний сегме́нт; 
И́ндо-Атланти́ческий с. І́ндо-Атланти́ч-
ний сегме́нт; коне́чный с. кінце́вий сег-
ме́нт; максилля́рный с. максиля́рний 
сегме́нт; нача́льный с. сифо́на почат-
ко́вий сегме́нт сифо́на; осево́й с. осьови́й 
сегме́нт; поля́рный с. Земли́ поля́рний 
сегме́нт Землі;́ рассечённые с-ты роз-
сі́чені (розтя́ті, розі́тнуті) сегме́нти; си-
фо́нный с. сифо́нний сегме́нт; Тихоокеа-
ни́ческий с. Тихоокеані́чний сегме́нт; 
торака́льный с. торака́льний сегме́нт 

сегментацио́нный сегментаці́йний;  
с-ная по́лость сегментаці́йна порожни́на; 
с-ное ядро́ сегментаці́йне ядро́ 

сегмента́ция сегмента́ція, -ції 
сегме́нтный сегме́нтний; с. свод сег-

ме́нтне склепі́ння 
сегозе́рский сегозе́рський; с. отде́л се-

гозе́рський ві́дділ 
сегрегацио́нный сегрегаці́йний; консти-

туцио́нные с-ные шли́ры конституці́йні 
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сегрегаці́йні шлі́ри; с-ная жи́ла сегрегаці́йна 
жи́ла; с-ное месторожде́ние сегрегаці́йне 
родо́вище; с. лёд сегрегаці́йний лід; 
с. про́жилок сегрегаці́йний про́жи́лок 

сегрега́ция сегрега́ція, -ції; магма-
ти́ческая с. магмати́чна сегрега́ція; слое-
обра́зная с. шароподі́бна сегрега́ція; экзо-
люцио́нная с. екзолюці́йна сегрега́ція 

сед сед, -да 
седари́т седари́т, -ту 
седбери́т седбери́т, -ту 
седерхолми́т седерхолмі́т, -ту 
седиментацио́нный седиментаці́йний;  

с-ная дифференциа́ция седиментаці́йна 
диференціа́ція; с-ная нагру́зка седимен-
таці́йне наванта́ження; с-ная цик-
ли́чность седиментаці́йна циклі́чність;  
с-ное месторожде́ние седиментаці́йне 
родо́вище; с-ные весы́ седиментаці́йна 
вага́; с. ана́лиз седиментаці́йний ана́ліз; 
с. гнейс седиментаці́йний гнейс; с. доло-
ми́т седиментаці́йний доломі́т; с. цикл 
седиментаці́йний цикл 

седимента́ция седимента́ція, -ції; гло-
ба́льная с. глоба́льна седимента́ція; кар-
бона́тная с. карбона́тна седимента́ція; 
лави́нная с. лави́нна седимента́ція; тер-
риге́нная с. териге́нна седимента́ція 

седиментогене́з седиментогене́з, -зу; 
турбиди́товый с. турбіди́товий седимен-
тогене́з 

седиментоге́нный седиментоге́нний;  
с-ное месторожде́ние седиментоге́нне 
родо́вище; с-ные во́ды седиментоге́нні 
во́ди; с. сла́нец седиментоге́нний сла́нець 

седиментоло́гия седиментоло́гія, -гії 
седиме́нты мн. седиме́нти, -тів 
седло́ сідло́, -ла́, мн. сі́дла, -дел; адвен-

ти́вное с. адвенти́вне сідло́; антикли-
на́льное с. антикліна́льне сідло́; боково́е с. 
бічне́ (бокове́) сідло́; вентра́льное с. вент-
ра́льне сідло́; вне́шнее с. зо́внішнє сідло́; 
вну́треннее с. вну́трішнє сідло́; воз-
ду́шное с. пові́тря́не сідло́; второ́е боко-
во́е с. дру́ге бічне́ (бокове́) сідло́; второс-
тепе́нное с. другоря́дне сідло́; диаго-
на́льное с. діагона́льне сідло́; дифил-
ло́идное с. дифіло́їдне сідло́; допол-
ни́тельное с. додатко́ве сідло́; дорса́льное с. 
дорса́льне сідло́; ло́жное с. неспра́вжнє 
сідло́; монофило́идное с. монофіло́їдне 
сідло́; нару́жное с. зо́внішнє сідло́; об-

ра́тное с. зворо́тне сідло́; оксилиа́рное с. 
оксиліа́рне сідло́; пе́рвое боково́е с. пе́рше 
бічне́ (бокове́) сідло́; перевёрнутое с. пере-
ки́нуте сідло́; с. антиклина́ли сідло́ анти-
кліна́лі; с. ло́пастной ли́нии сідло́ лопа-
те́вої лі́нії; септа́льное с. септа́льне сідло́; 
синклина́льное с. синкліна́льне сідло́; 
сифона́льное с. сифона́льне сідло́; си-
фо́нное с. сифо́нне сідло́; среди́нное с. 
сере́динне сідло́; трифилло́идное с. три-
філо́їдне сідло́; филло́идное с. філо́їдне 
сідло́; флексу́рное с. флексу́рне сідло́; 
широ́кое с. широ́ке сідло́; юга́льное с. 
юга́льне сідло́ 

седлови́дный, седлообра́зный сідлопо-
ді́бний; с-ная жи́ла сідлоподі́бна жи́ла; 
с-ная ра́ковина сідлоподі́бна черепа́шка 
(му́шля, ско́йка); с-ная скла́дка сідлопо-
ді́бна скла́дка; с. изги́б сідлоподі́бний 
ви́гин (згин) 

седлови́на сідлови́на, -ни; гребневи́дная с. 
гребенеподі́бна сідлови́на; структу́рная с. 
структу́рна сідлови́на 

седови́т седові́т, -ту 
сезо́н сезо́н, -ну 
хруста́льно -мёрзлый сезо́нно-ме́рзлий; 

с-лая поро́да сезо́нно-ме́рзла поро́да; 
с. слой сезо́нно-ме́рзлий шар  

сезо́нно-та́лый сезо́нно-та́лий; с. слой 
сезо́нно-та́лий шар  

сезо́нный (о воде, мерзлоте и т. п.) се-
зо́нний; с-ная вода́ сезо́нна вода́; с-ная 
мерзлота́ сезо́нна мерзлота́; с-ная пери-
оди́чность сезо́нна періоди́чність; с-ная 
поло́счатость сезо́нна смуга́стість (смуж-
кува́тість); с-ная слои́стость (слоева́тость) 
сезо́нна шарува́тість; с-ная цикли́чность 
сезо́нна циклі́чність; с-ное измене́ние се-
зо́нна змі́на; с-ное колеба́ние сезо́нне коли-
ва́ння; с-ное о́зеро сезо́нне о́зеро; с. парал-
ла́кс сезо́нний парала́кс; с. полиморфи́зм 
сезо́нний поліморфіз́м; с. сбор то́рфа се-
зо́нний збір то́рфу 

сейдозери́т сейдозери́т, -ту 
сейм-се́верско-доне́цкий сейм-сі́версько-

доне́цький; С.-С.-Д-кая плита́ Сейм-
Сів́ерсько-Доне́цька плита́ 

сеймуриамо́рф сеймуріамо́рф, -фу 
сейму́рия сейму́рія, -рії 
сейсве́ртер сейсве́ртер, -ра 
се́йсский се́йський; с-кие слои́ се́йські 

шари́; с. я́рус се́йський я́рус 
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се́йсмика се́йсміка, -ки, д. и п. -міці 
сейсми́ческий сейсмі́чний; с-кая ак-

ти́вность сейсмі́чна акти́вність; с-кая 
анизотропи́я (анизотро́пность) сейс-
мі́чна анізотропія́ (анізотро́пність, векто-
ріа́льність); с-кая волна́ сейсмі́чна хви́ля; 
с-кая зо́на сейсмі́чна зо́на; с-кая ка́рта 
сейсмі́чна ка́рта (ма́па); с-кая ли́ния сейс-
мі́чна лі́нія; с-кая магистра́ль сейсмі́чна 
магістра́ль; с-кая ме́стность сейсмі́чна 
місце́вість; с-кая о́бласть сейсмі́чна 
о́бласть; с-кая разве́дка сейсмі́чна 
ро́звідка; с-кая разве́дка ме́тодом от-
ражённых волн сейсмі́чна ро́звідка 
ме́тодом відби́тих хвиль; с-кая ста́нция 
сейсмі́чна ста́нція; с-кая съёмка сейс-
мі́чне зніма́ння (сейсмі́чна зйо́мка); с-кая 
томогра́фия сейсмі́чна томогра́фія; с-кая 
тра́сса сейсмі́чна тра́са; с-кая шкала́ сей-
смі́чна шкала́; с. горизо́нт сейсмі́чний 
горизо́нт; с. и́мпульс сейсмі́чний і́мпульс; 
с. карота́ж сейсмі́чний карота́ж; с. луч 
сейсмі́чне промі́ння; с. ма́ятник сейс-
мі́чний ма́ятник; с. ме́тод определе́ния 
паде́ния сейсмі́чний ме́тод ви́значення 
паді́ння; с. про́филь сейсмі́чний про́філь; 
с. разре́з сейсмі́чний ро́зріз; с. райо́н сей-
смі́чний райо́н; с. сигна́л сейсмі́чний сиг-
на́л; с. снос сейсмі́чне зне́сення; с. толчо́к 
сейсмі́чний по́штовх; с. усили́тель сейс-
мі́чний підси́лювач; с. фо́кус сейсмі́чний 
фо́кус; с-кое де́йствие сейсмі́чна ді́я;  
с-кое измере́ние сейсмі́чне вимі́рювання 
(сейсмі́чний ви́мір); с-кое колеба́ние сейс-
мі́чне колива́ння; с-кое райони́рование 
сейсмі́чне районува́ння; с-кое явле́ние 
сейсмі́чне я́вище 

сейсми́чность сейсмі́чність, -ності, т.  
-ністю; второстепе́нная с. другоря́дна 
сейсмі́чність; сла́бая с. слабка́ сейс-
мі́чність 

сейсмоаку́стика сейсмоаку́стика, -ки,  
д. и п. -тиці 

сейсмоакусти́ческий сейсмоакус-
ти́чний; с-кая стратигра́фия сейсмоакус-
ти́чна стратигра́фія; с-кая томогра́фия 
сейсмоакусти́чна томогра́фія 

сейсмови́зор сейсмові́зор, -ра 
сейсмогеологи́ческий сейсмогеоло-

гі́чний; с-кие усло́вия сейсмогеологіч́ні 
умо́ви; с-кое строи́тельство сейсмогеоло-
гі́чне будівни́цтво 

сейсмогеоло́гия сейсмогеоло́гія, -гії 
сейсмогоризо́нт сейсмогоризо́нт, -ту 
сейсмогра́мма сейсмогра́ма, -ми; ази-

мута́льная поля́рная с. азимута́льна по-
ля́рна сейсмогра́ма; азимута́льная с. ази-
мута́льна сейсмогра́ма; обзо́рная по-
ля́рная с. оглядо́ва поля́рна сейсмогра́ма; 
пло́ская поля́рная с. пло́ска поля́рна сейс-
могра́ма; поля́рная с. поля́рна сейсмо-
гра́ма; с. обще́го пу́нкта взры́ва сейсмо-
гра́ма зага́льного пу́нкту ви́буху; с. о́бщего 
пу́нкта приёма сейсмогра́ма зага́льного 
пу́нкту прийо́му; синтети́ческая с. синте-
ти́чна сейсмогра́ма 

сейсмо́граф сейсмо́граф, -фа; верти-
ка́льный с. вертика́льний сейсмо́граф; 
горизонта́льный с. горизонта́льний сейс-
мо́граф; длиннопери́одный с. довгопе-
рі́одний сейсмо́граф; ёмкостный с. 
є́мнісний сейсмо́граф; крути́льный с. 
крути́льний сейсмо́граф; микрофо́нный с. 
мікрофо́нний сейсмо́граф; отража́тель-
ный с. відбивни́й сейсмо́граф; пружи́н-
ный с. пружи́нний сейсмо́граф; пьезоэлек-
три́ческий с. п'єзоелектри́чний сейс-
мо́граф; рефракцио́нный с. рефракці́йний 
сейсмо́граф; с. Беньо́фа сейсмо́граф Бе-
ньо́фа; с. Бош–Омори́ сейсмо́граф Бош–
Оморі́; с. давле́ния сейсмо́граф ти́ску;  
с. с крити́ческим затуха́нием сейсмо́граф 
із крити́чним згаса́нням; сква́жинный с. 
свердлови́нний сейсмо́граф; спа́ренный с. 
спа́рений сейсмо́граф; термомик-
рофо́нный с. термомікрофо́нний сейс-
мо́граф; фотоэлектри́ческий с. фотоелек-
три́чний сейсмо́граф; электродина-
ми́ческий индукцио́нный с. електроди-
намі́чний індукці́йний сейсмо́граф; элек-
тродинами́ческий с. електродинамі́чний 
сейсмо́граф; электромагни́тный с. елек-
тромагні́тний сейсмо́граф 

сейсмографи́ческий сейсмографі́чний; 
с-кая геосфе́ра сейсмографі́чна геосфе́ра; 
с-кая стратифика́ция ма́нтии сейсмо-
графі́чна стратифіка́ція ма́нтії 

сейсмогра́фия сейсмогра́фія, -фії 
сейсмоза́пись сейсмоза́пис, -су; с. с пе-

рекрыва́нием сейсмоза́пис із перекри-
ва́нням 

сейсмозонди́рование сейсмозондува́ння 
сейсмоинтерва́л сейсмоінтерва́л, -лу 
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сейсмокарота́ж сейсмокарота́ж, -жу, т.  
-жем; непреры́вный с. безпере́рвний  
сейсмокарота́ж 

сейсмокла́зы мн. сейсмокла́зи, -зів 
сейсмоко́мплекс сейсмоко́мплекс, -су 
сейсмоконве́ктор сейсмоконве́ктор, -ра 
сейсмологи́ческий сейсмологі́чний; с-кие 

да́нные сейсмологі́чні да́ні 
сейсмоло́гия сейсмоло́гія, -гії 
сейсмо́метр сейсмо́метр, -ра; ёмкост-

ный с. є́мнісний (є́мкісний) сейсмо́метр 
сейсмоме́трия сейсмоме́трія, -рії 
сейсмопа́чка сейсмопа́чка, -ки, д. и п.  

-чці, р. мн. -чок 
сейсмоприёмник сейсмоприйма́ч, -ча́, 

т. -че́м, сейсмо́граф, -фа; с. вертика́ль-
ного вре́мени сейсмоприйма́ч верти-
ка́льного ча́су; электродинами́ческий с. 
електродинамі́чний сейсмоприйма́ч 

сейсмопрофили́рование сейсмопрофі-
люва́ння 

сейсморазве́дка сейсморо́звідка, -ки,  
д. и п. -дці, р. мн. -док, (неоконч. д. – ещё) 
сейсморозві́дування; морска́я с. морська́ 
сейсморо́звідка; промысло́вая с. промис-
ло́ва сейсморо́звідка; с. ме́тодом от-
ражённых волн сейсморо́звідка ме́тодом 
відби́тих хвиль; с. ме́тодом преломлённых 
волн сейсморо́звідка ме́тодом зало́млених 
хвиль; с. околосква́жинного простра́нства 
сейсморо́звідка навколосвердлови́нного 
про́стору; с. с ве́ерной расстано́вкой сейс-
мо́графов сейсморо́звідка з ві́яловим розта-
шува́нням сейсмо́графів; с. с дугообра́зной 
расстано́вкой сейсмо́графов сейсморо́з-
відка з дугоподі́бним розташува́нням сейс-
мо́графів; ша́хтная с. ша́хтна сейсмо-
ро́звідка 

сейсморазве́дочный сейсморозві́дувальний; 
с-ная ста́нция сейсморозві́дувальна ста́нція 

сейсморайони́рование сейсморайонува́ння 
сейсмоско́п сейсмоско́п, -па 
сейсмосло́й сейсмоша́р, -ру 
сейсмостатисти́ческий сейсмостати-

сти́чний 
сейсмостати́ческий сейсмостати́чний; 

с. ме́тод сейсмостати́чний ме́тод 
сейсмостратигра́фия сейсмостратигра́фія, 

-фії 
сейсмотекто́ника сейсмотекто́ніка, -ки, 

д. и п. -ніці 

сейсмотектони́ческий сейсмотектоні́чний; 
с-кая ка́рта сейсмотектоні́чна ка́рта (ма́па); 
с-кая ли́ния сейсмотектоні́чна лі́нія; 
с. ме́тод сейсмотектоні́чний ме́тод 

сейсмото́лща сейсмото́вща, -щі, т. -щею 
сейсмотомографи́ческий сейсмотомо-

графі́чний; с-кая самоорганиза́ция сейс-
мотомографі́чна самоорганіза́ція 

сейсмотопогра́фия сейсмотопогра́фія, -фії 
сейсмофа́ция сейсмофа́ція, -ції 
се́йсмо-электри́ческий се́йсмо-електри́ч-

ний; с.-э. эффе́кт се́йсмо-електри́чний ефе́кт 
се́йсский се́йський; с. подъя́рус 

се́йський під'я́рус 
се́йстон, се́стон се́йстон, -ну, се́стон, -ну 
сейстонофа́г, сестонофа́г сейстонофа́г,  

-гу, сестонофа́г, -гу 
се́йши мн. се́йші, -шів; двуузловы́е с. 

двовузлові́ се́йші 
секва́н секва́н, -ну; ве́рхний с. ве́рхній 

секва́н 
секванский секва́нський; с. я́рус сек-

ва́нський я́рус 
секве́нция секве́нція, -ції 
секво́йя секво́йя, -йї 
секзи́на секзи́на, -ни 
секрети́рованный секрето́ваний 
секрето́рный секрето́рний; с. кана́л  

секрето́рний кана́л; с. о́рган секрето́рний 
о́рган 

секрецио́нный секреці́йний; с-ная 
ра́ковина секреці́йна черепа́шка (му́шля, 
ско́йка); с-ное месторожде́ние секреці́йне 
родо́вище 

секре́ция секре́ція, -ції; латера́льная с. 
латера́льна секре́ція; основна́я с. основна́ 
секре́ція 

се́кстанс-дельти́диум се́кстанс-дельти́діум, 
-му 

се́ктор се́ктор, -ра 
сектора́льный сектора́льний; с. двой-

ни́к сектора́льний двійни́к 
се́кула се́кула, -ли 
секу́ндный секу́ндний; с-ное число се-

ку́ндне число́ 
секу́щий січни́й; с-щая да́йка січна́ 

да́йка; с-щая жи́ла січна́ жи́ла; с-щая 
за́лежь січни́й по́клад; с-щая интру́зия 
січна́ інтру́зія; с-щая отде́льность січна́ 
окре́мість; с-щая пло́скость січна́ площи-
на́; с-щая скла́дка січна́ скла́дка; с-щая 
сланцева́тость січна́ сланцюва́тість;  
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с-щая тре́щина сі́чна́ трі́щина; с-щее от-
ноше́ние січне́ відно́шення; с-щее ру́дное 
те́ло січне́ ру́дне ті́ло; с. клива́ж січни́й 
кліва́ж; с. надви́г січни́й на́сув; с. сброс 
січни́й скид 

секцио́нный секці́йний; с-ная про́ба  
секці́йна про́ба; с-ное крепле́ние сква́жины 
секці́йне крі́плення свердлови́ни 

се́кция се́кція, -ції; промы́вочная с. 
промива́льна се́кція; с. сейсми́ческой 
косы́ се́кція сейсмі́чної коси́ 

селадони́т селадоні́т, -ту 
селажи́т селажи́т, -ту 
села́хии мн. села́хії, -хій, аку́ли, аку́л 
селезнёвский селезні́вський; с-кая 

сви́та селезні́вська сві́та 
селекти́вный селекти́вний; с-ная ад-

со́рбция селекти́вна адсо́рбція; с-ная 
вы́емка селекти́вне вийма́ння; с-ная де-
нуда́ция селекти́вна денуда́ція; с-ная 
перфора́ция селекти́вна перфора́ція;  
с-ная разрабо́тка селекти́вна розро́бка;  
с-ная раствори́мость селекти́вна роз-
чи́нність; с-ное замеще́ние селекти́вне 
замі́щення; с-ное поглоще́ние селекти́вне 
поглина́ння; с. га́мма-га́мма-карота́ж 
селекти́вний га́мма-га́мма-карота́ж; с. ме-
таморфи́зм селекти́вний метаморфі́зм 

селектогене́з селектогене́з, -зу 
селекциони́зм селекціоні́зм, -му 
селе́кция селе́кція, -ції; тектони́ческая с. 

тектоні́чна селе́кція 
селе́н селе́н, -ну 
селена́стер селена́стер, -ра 
селена́т селена́т, -ту 
селени́д селені́д, -ду 
селе́нистый селе́нистий; с-тая се́ра се-

ле́ниста сі́рка; с. мышья́к селе́нистий 
арсе́н; с. теллу́р селе́нистий телу́р 

селени́т селені́т, -ту 
селени́товый селені́товий; с-вая струк-

ту́ра селені́това структу́ра 
селенобисмути́т селенобісмути́т, -ту 
селе́но-ви́смутовый селе́но-ві́смутовий; 

с.-в. блеск селе́но-ві́смутовий блиск 
селе́новый селе́новий; с-вая кислота́ се-

ле́нова кислота́; с-вая ртуть селе́нова ртуть; 
с. выпрями́тель селе́новий випрямля́ч 

селенодо́нтный селенодо́нтний 
селеноли́т селенолі́т, -ту 
селеноло́гия селеноло́гія, -гії 
селеноярози́т селеноярози́т, -ту 

сели́тра селі́тра, -ри; аммиа́чная с. 
аміа́чна (аміа́кова) селі́тра; известко́вая с. 
вапни́ста селі́тра; ка́лиевая с. ка́лієва се-
лі́тра; кали́йная с. калі́йна селі́тра; ка́ль-
циевая с. ка́льцієва селі́тра; на́триевая с. 
на́трієва селі́тра; на́тровая с. на́трова се-
лі́тра; саморо́дная чили́йская с. саморо́дна 
чилі́йська селі́тра; стенна́я с. стінна́ се-
лі́тра; сыра́я с. сира́ (сирова́) селі́тра;  
чили́йская с. чилі́йська селі́тра 

сели́тряный селі́тряний; с-ные за́лежи 
селі́тряні по́клади 

селлагне́йс селагне́йс, -су 
селлаи́т селаї́т, -ту 
сель сель, -лю 
сельвини́т сельвіні́т, -ту 
сельвсберги́т сельвсбергі́т, -ту 
сель-ми́кст сель-мі́кст, -ту 
сельси́н сельси́н, -ну 
селя́хинский селя́хінський; с-кая сви́та 

селя́хінська сві́та 
семе́йный роди́нний; с-ная гру́ппа  

сіме́йна гру́па 
семе́йство роди́на, -ни; радиоакти́вные 

с-ва радіоакти́вні роди́ни; с. изохро́н ро-
ди́на ізохро́н; с. у́гольных па́чек роди́на 
ву́гі́льних па́чок 

семейтави́т семейтаві́т, -ту 
семели́н семелі́н, -ну 
семена́ насін́ня; с. дум-па́льмы насін́ня 

дум-па́льми; с. костяно́й па́льмы насін́ня 
кістяно́ї па́льми 

семенно́й насіннє́вий, насі́нний; с-на́я ко-
ро́бочка насіннє́ва (насі́нна) коро́бочка;  
с-но́е расте́ние насіннє́ва (насі́нна) росли́на; 
с. па́поротник насіннє́ва (насі́нна) па́пороть 

семенны́е сущ., мн. насін́ні, -них, насін-
нє́ві, -вих; с. папоротникообра́зные на-
сіннє́ві (насі́нні) папоротеподі́бні 

семенови́т семенові́т, -ту 
семёновский семе́нівський; с-кая сви́та 

семе́нівська сві́та 
семиари́дный семиари́дний; с-ная зо́на 

семиари́дна зо́на 
семивитре́н семівітре́н, -ну 
семивитрени́т семівітрені́т, -ту 
семивитренофюзе́н семівітренофюзе́н, -ну 
семигра́нник семигра́нник, -ка 
семигра́нный семигра́нний 
семикарбази́д семікарбази́д, -ду 
семиколли́нт семіколі́нт, -ту 
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семикомпоне́нтный семикомпоне́нтний;  
с-ная диагра́мма семикомпоне́нтна діагра́ма 

семикристалли́ческий семикриста-
лі́чний; с-кая поро́да семикристалі́чна 
поро́да; с-кая структу́ра семикристалі́чна 
структу́ра 

семиксиле́н семіксиле́н, -ну 
семиксиловитре́н семіксиловітре́н, -ну 
семиксиловитренофюзе́н семіксиловіт-

ренофюзе́н, -ну 
семилу́кский семилу́цький; с-кие слои́ 

семилу́цькі шари́  
семина́ута семіна́ута, -ти 
семини́т семіні́т, -ту 
семину́льский семину́льський 
семиретикуля́тный семиретикуля́тний; 

с-ная скульпту́ра семиретикуля́тна  
скульпту́ра 

семисимпатри́ческий семисимпатри́ч-
ний; с-кое видообразова́ние семисимпат-
ри́чне видоутво́рення 

семителини́т семітеліні́т, -ту 
семифузи́т семіфузи́т, -ту 
семифюзини́т семіфюзині́т, -ту 
семофиле́з семофіле́з, -зу 
семплеи́т семплеї́т, -ту 
семсейи́т семсейї́т, -ту 
сенаи́т сенаї́т, -ту 
сенармонти́т сенармонти́т, -ту 
сенгиери́т сенгієри́т, -ту 
сенд-деви́тский сенд-деві́тський; с.-д-кая 

эпо́ха сенд-деві́тська епо́ха 
сене́кский сене́кський; с. я́рус сене́к-

ський я́рус 
сенжьери́т сенж'єри́т, -ту 
сенома́н сенома́н, -ну 
сенома́нский сенома́нський; с. я́рус се-

нома́нський я́рус 
сено́н сено́н, -ну; грануля́товый с. гра-

нуля́товий сено́н; квадра́тный с. квад-
ра́тний сено́н 

сенсибилиза́тор сенсибіліза́тор, -ра;  
с-ры взры́вчатых веще́ств (ВВ) сенсибі-
ліза́тори вибухо́вих речови́н (ВР) 

се́нсорный (от се́нсор), се́нсорний 
сенсо́рный (чувствительный) сенсо́рний  
сентя́новский сентя́нівський; с-кая 

сви́та сентя́нівська сві́та 
сенфельди́т сенфельди́т, -ту 
сепара́тор сепара́тор, -ра; винтово́й с. 

гвинтови́й сепара́тор; возду́шный с. по-
ві́тря́ний сепара́тор; га́зовый с. га́зовий 

сепара́тор; магни́тный с. магні́тний сепа-
ра́тор; нефтега́зовый с. нафтога́зовий 
сепара́тор; центробе́жный с. відцент-
ро́вий сепара́тор; электромагни́тный с. 
електромагні́тний сепара́тор 

сепара́ция сепара́ція, -ції; диэлек-
три́ческая с. діелектри́чна сепара́ція;  
магни́тная с. магні́тна сепара́ція 

сепиоли́т сепіолі́т, -ту; амо́рфный с. 
амо́рфний сепіолі́т; волокни́стый с. волок-
ни́стий (волокнува́тий) сепіолі́т 

сепио́н сепіо́н, -ну 
се́пта се́пта, -ти; аканти́нная с. акан-

ти́нна се́пта; аля́рная с. аля́рна се́пта; 
амплексо́идная с. амплексо́їдна се́пта; 
бокова́я с. бічна́ (бокова́) се́пта; вспомо-
га́тельная меридиона́льная с. допомі́жна́ 
меридіона́льна се́пта; вспомога́тельная 
экваториа́льная с. допомі́жна́ еквато-
ріа́льна се́пта; втори́чная с. втори́нна 
се́пта; гла́вная с. головна́ (основна́) се́пта; 
диаля́рная с. діаля́рна се́пта; димор-
факанти́нная с. диморфаканти́нна се́пта; 
дополни́тельная бокова́я с-та додатко́ва 
бічна́ (бокова́) се́пта; кардина́льная с. 
кардина́льна се́пта; карини́рованная с. 
карино́вана се́пта; коро́ткая с. коро́тка 
се́пта; лонсдалео́идная с. лонсдалео́їдна 
се́пта; ма́лая с. мала́ се́пта; межтек-
та́льная с. міжтекта́льна се́пта; монокан-
ти́нная с. моноканти́нна се́пта; нао-
ти́ческая с. наоти́чна се́пта; перви́чная с. 
перви́нна се́пта; пласти́нчатая с. плас-
ти́нчаста се́пта; плечева́я с. плечова́ 
се́пта; по́ристая с. по́риста се́пта; проти-
вополо́жная с. протиле́жна се́пта; рабда-
канти́нная с. рабдаканти́нна се́пта; рав-
номе́рно-по́ристая с. рівномір́но-пор́иста 
се́пта; ропало́идная с. ропало́їдна се́пта; 
с. тре́тьего поря́дка се́пта тре́тього по-
ря́дку; се́тчастая с. сітча́ста се́пта; 
скла́дчатая с. складча́ста се́пта; спинна́я с. 
спинна́ се́пта; среди́нная вентра́льная с. 
сере́динна вентра́льна се́пта; среди́нная 
дорса́льная с. сере́динна дорса́льна се́пта; 
среди́нная с. сере́динна се́пта; то́нкая с. 
тонка́ се́пта; шипова́тая с. шпичакува́та 
(шипува́та) се́пта 

септа́льный септа́льний; с-ная а́рка сеп-
та́льна а́рка; с-ная борозда́ септа́льна  
борозна́; с-ная боро́здка септа́льна боро-
зе́нка; с-ная воро́нка септа́льна воро́нка; 



сеп сер 

684 

с-ная гра́нула септа́льна гра́нула; с-ная 
ко́рка септа́льна кі́рка; с-ная ли́ния сеп-
та́льна лі́нія; с-ная ло́пасть септа́льна 
ло́пать; с-ная пласти́нка септа́льна плас-
ти́нка; с-ная пове́рхность септа́льна по-
ве́рхня; с-ная по́чка септа́льна бру́нька;  
с-ная сте́нка септа́льна сті́нка; с-ная 
тру́бка септа́льна тру́бка; с-ная фоссу́ла 
септа́льна фосу́ла; с-ная чешу́йка сеп-
та́льна лу́сочка; с-ная я́мка септа́льна 
я́мка; с-ное кры́ло септа́льне крило́; с-ное 
отве́рстие септа́льний о́твір; с-ное ребро́ 
септа́льне ребро́; с-ное седло́ септа́льне 
сідло́; с-ное углубле́ние септа́льна за-
гли́бина; с-ное у́стье септа́льне у́стя; 
с. аппара́т септа́льний апара́т; с. ворот-
ничо́к септа́льний коміре́ць; с. гре́бень 
септа́льний гре́бінь; с. зубе́ц септа́льний 
зубе́ць; с. ко́нус септа́льний ко́нус; 
с. коэффицие́нт септа́льний коефіціє́нт; 
с. край септа́льний край; с. луч сеп-
та́льний про́мінь; с. мо́стик септа́льний 
місто́к; с. некк септа́льний нек; с. отрос-
то́к септа́льний відро́сток; с. пучо́к сеп-
та́льний жмут (жму́тик); с. фора́мен сеп-
та́льний фора́мен; с. ши́п септа́льний ши́п; 
с. шов септа́льний шов 

септа́риевый септа́рієвий; с-вая гли́на 
септа́рієва гли́на; с-вая структу́ра сеп-
та́рієва структу́ра; с. горизо́нт септа́рієвий 
горизо́нт 

септа́рия септа́рія, -рії 
септифе́ры мн. септифе́ри, -рів 
септоге́нный септоге́нний; с-ная плас-

ти́на септоге́нна пласти́на 
септо́пика септо́піка, -ки, д. и п. -піці 
се́птула се́птула, -ли; аксиа́льная с. ак-

сіа́льна се́птула; втори́чная с. втори́нна 
се́птула; спира́льная с. спіра́льна се́птула 

се́ра сі́рка, -ки, д. и п. -рці; амо́рфная с. 
амо́рфна сі́рка; жи́дкая с. рідка́ сі́рка; 
ко́мовая с. грудкова́ сі́рка; монокли́нная с. 
моноклі́нна сі́рка; о́бщая с. зага́льна сір́ка; 
органи́ческая с. органі́чна сір́ка; осаж-
дённая с. оса́джена сір́ка; ромби́ческая с. 
ромбі́чна сі́рка; саморо́дная с. саморо́дна 
сі́рка; селе́нистая с. селе́ниста сі́рка; 
сульфа́тная с. сульфа́тна сір́ка; хло́рис-
тая с. хло́риста сір́ка; черенко́вая с. че-
решко́ва сі́рка; чёрная с. чо́рна сір́ка;  
чешу́йчатая с. луска́та сі́рка 

сера́ки, серра́ки сера́кі (нескл.) 

серанди́т серанди́т, -ту 
сераци́н сераци́н, -ну 
серванти́т серванти́т, -ту 
се́рвия се́рвія, -вії 
се́ргиевский се́ргіївський; с-кая сви́та 

се́ргіївська сві́та; с-кие слои́ се́ргіївські 
шари́  

се́ргинский се́ргінський; с-кая сви́та 
се́ргінська сві́та 

серде́чник осе́рдя; съёмный с. знімне́ 
осе́рдя 

сердо́бский сердо́бський; с. ко́мплекс 
сердо́бський ко́мплекс 

сердоли́к сердолі́к, -ку 
сердоли́ковый сердолі́ковий; с. о́никс 

сердолі́ковий о́нікс 
сердцеви́дно-яйцеви́дный серцепо-

ді́бно-яйцеподі́бний; с.-я. лист серцепо-
ді́бно-яйцеподі́бний лист 

сердцеви́дный серцеподі́бний; с-ные 
лучи серцеподі́бне промі́ння; с. ёж серце-
поді́бний їжа́к; с. лист серцеподі́бний лист 

сердцеви́на серцеви́на, -ни 
сердцеви́нный серцеви́нний 
серебри́йский серебрі́йський; с-кая 

сви́та серебрі́йська сві́та 
серебри́стый срібли́стий, срібля́стий;  

с-тая медь срібли́ста (срібля́ста) мідь;  
с-тая ртуть срібли́ста (срібля́ста) ртуть;  
с-тая слюда́ срібли́ста (срібля́ста) слюда́; 
с-тое зо́лото срібли́сте (срібля́сте) зо́лото; 
с. джемсони́т срібли́стий (срібля́стий) 
джемсоні́т 

серебро́ срі́бло, -ла; азотноки́слое с. азот-
ноки́сле срі́бло; бро́мистое с. бро́мисте 
срі́бло; золоти́стое с. золоти́сте срі́бло; 
йо́дистое с. йо́дисте срі́бло; коша́чье с. 
котя́че срі́бло; ме́дистое с. мі́дисте срі́бло; 
рогово́е с. рогове́ срі́бло; руби́новое с. 
рубі́нове срі́бло; саморо́дное хло́ристое с. 
саморо́дне хло́ристе срі́бло; серни́сто-
сурьмяни́стое с. сірчи́сто-сурм'яни́сте 
срі́бло; теллу́ристое с. телу́ристе срі́бло; 
хло́ристое с. хло́ристе срі́бло; хлороб-
ро́мистое с. хлоробро́мисте сріб́ло 

серебросодержа́щий срібловмі́сний; 
свинцо́вая с-щая руда́ свинце́ва сріблов-
мі́сна руда́; с. тетраэдри́т срібловміс́ний 
тетраедри́т 

сере́бряно-ме́дный срі́бно-мі́дний;  
с.-м. блеск срі́бно-мі́дний блиск 
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серебря́нский серебря́нський; с-кая 
сви́та серебря́нська сві́та 

сере́бряный срі́бний; блёклая с-ная ру-
да́ бля́кла срі́бна руда́; кра́сная с-ная руда́ 
черво́на срі́бна руда́; мышьяко́вая с-ная 
обма́нка арсе́нова срі́бна обма́нка; рого-
ва́я с-ная обма́нка рогова́ срі́бна об-
ма́нка; рогова́я с-ная руда́ рогова́ срі́бна 
руда́; се́рая с-ная руда́ сі́ра срі́бна руда́;  
с-ная обма́нка срі́бна обма́нка; с-ная ру-
да́ срі́бна руда́; с-ная све́тло-кра́сная 
руда́ срі́бна сві́тло-черво́на руда́; с-ная 
соль срі́бна сіль; с-ная чернь срі́бна 
чернь; с. блеск срі́бний блиск; с. ви́смут 
срі́бний бі́смут; с. колчеда́н срі́бний кол-
чеда́н; с. теннанти́т срі́бний тенанти́т; 
с. шпат срі́бний шпат; стеклова́тая с-ная 
руда́ склува́та (скли́ста) срі́бна руда́; 
хру́пкая с-ная руда́ крихка́ срі́бна руда́; 
чёрный с. блеск чо́рний срі́бний блиск 

серендиби́т серендибі́т, -ту 
сериа́льный серіа́льний; с-ная струк-

ту́ра серіа́льна структу́ра; с-ное строе́ние 
серіа́льна будо́ва 

сериа́льно-пойкили́товый серіа́льно-
пойкілі́товий; с.-п-вая структу́ра серіа́ль-
но-пойкілі́това структу́ра 

сериа́льно-порфи́ровый серіа́льно-
порфір́овий; с.-п-вая структу́ра 
серіа́льно-порфі́рова структу́ра 

сери́йный сері́йний; с-ная да́йка се-
рі́йна да́йка; с-ная структу́ра сері́йна 
структу́ра; с. и́ндекс сері́йний і́ндекс 

сери́н сери́н, -ну 
серитиза́ция серитиза́ція, -ції 
серици́т серици́т, -ту 
серици́товый серици́товий; с. сла́нец 

серици́товий сла́нець; с. филли́т сери-
ци́товий філі́т 

серицитоли́т серицитолі́т, -ту 
се́рия се́рія, -рії; анга́рская с. анга́рська 

се́рія; апши́нская с. апши́нська се́рія; 
аркти́ческая с. поро́д аркти́чна се́рія по-
рі́д; атланти́ческая с. поро́д атланти́чна 
се́рія порід́; ау́льская с. ау́льська се́рія; 
балахо́нская с. балахо́нська серія; бело-
пото́кская с. білопоті́цька се́рія; бе́лтская с. 
бе́лтська се́рія; бережко́вская с. береж-
кі́вська се́рія; бе́шевская с. бе́шівська 
се́рія; бокини́товая с. бокіні́това се́рія; 
бореа́льная с. поро́д бореа́льна се́рія по-
рі́д; буги́товая с. поро́д бугі́това се́рія 

порі́д; бу́гско-днепро́вская с. бу́зько-
дніпро́вська се́рія; вертика́льная с. ка́мер 
вертика́льна се́рія ка́мер; ви́твицкая с. 
ві́твицька се́рія; водоно́сная с. водоно́сна 
се́рія; волы́нская с. воли́нська се́рія; во-
роты́щенская с. вороти́щенська се́рія; 
га́лицкая с. га́лицька се́рія; ги́псо-
солено́сная с. гі́псо-солено́сна се́рія;  
голо́внинская с. голо́внинська се́рія; гон-
ди́товая с. гонди́това серія; горо-
ди́щенская с. городи́щенська се́рія; 
горы́нская с. гори́нська се́рія; грани́тная с. 
грані́тна се́рія; гриня́вская с. гриня́вська 
се́рія; делове́цкая с. ділове́цька се́рія; 
жи́льная с. жи́льна се́рія; изоме́рная с. 
ізомі́рна се́рія; ие́нгрская с. іє́нгрська 
се́рія; ингуле́цкая с. інгуле́цька се́рія; 
ингу́ло-ингуле́цкая гне́йсовая с. інгу́ло-
інгуле́цька гне́йсова се́рія; кали́ново-
миро́новская с. кали́ново-миро́нівська 
се́рія; ка́льмиусская с. ка́льміуська се́рія; 
ка́невская с. ка́нівська серія; кара-
га́нская с. карага́нська се́рія; кара-
да́гская вулкани́ческая с. карада́зька 
вулкані́чна се́рія; карата́уская с. кара-
та́уська серія; карте́йская с. карте́йська 
се́рія; карпа́тская с. карпа́тська се́рія; 
ки́евская с. ки́ївськая се́рія; кольцева́я с. 
кільце́ва се́рія; косма́чская с. косма́цька 
се́рія; косослои́стая с. косошарува́та 
се́рія; красноку́тская с. красноку́тська 
се́рія; кро́сненская с. кро́сненська се́рія; 
менили́товые с-рии менилі́тові се́рії; 
молодовска́я с. молодівська́ се́рія;  
луга́нская с. луга́нська се́рія; ни́мгерская с. 
ні́мгерська се́рія; нуммули́товая с. нуму-
лі́това се́рія; омбро́нская с. омбро́нська 
се́рія; оса́дочная с. осадо́ва се́рія; пан-
че́тская с. панче́тська се́рія; петрогра-
фи́ческая с. петрографі́чна се́рія; по-
пе́льская с. попе́льська се́рія; преры́вис-
тая с. перери́виста се́рія; приднепро́вская с. 
придніпро́вська се́рія; пугачёвская с. пуга-
чо́вська се́рія; раджмаха́лская с. раджма-
ха́лська се́рія; реакцио́нная с. реакці́йна 
се́рія; роси́нско-ти́кичская с. роси́нсько-
ті́кицька се́рія; рукша́нская с. рук-
ша́нська се́рія; саксага́нская железо-
ру́дная с. саксага́нська залізору́дна се́рія; 
с. брюс се́рія брюс; с. бха́ндер се́рія 
бха́ндер; с. ви́ру се́рія ві́ру; с. землетря-
се́ний се́рія землетру́сів; с. и́ру се́рія ір́у; 



сер сер 

686 

с. кайму́р се́рія кайму́р; с. ла́ки се́рія ла́кі; 
с. маха́дева се́рія маха́дева; с. му́рфи 
се́рія му́рфі; с. пе́гу се́рія пе́гу; с. райа́ло 
се́рія райа́ло; с. ранико́т се́рія раніко́т; 
с. ре́ва се́рія ре́ва; с. самбага́ва се́рія сам-
бага́ва; с. се́мри се́рія се́мрі; с. слойко́в 
се́рія шаро́чків; с. тальчи́р се́рія тальчи́р; 
с. узамбаи́р се́рія узамбаї́р; с. шизука́ва 
се́рія шизука́ва; синта́сская с. синта́ська 
се́рія; спа́сская с. спа́ська се́рія; сте́б-
никская с. сте́бницька се́рія; стратигра-
фи́ческая с. стратиграфі́чна се́рія; стри́й-
ская с. стри́йська се́рія; ступе́нчатая с. 
східча́ста (ступі́нчаста) се́рія; сук-
цессио́нная с. сукцесі́йна се́рія; сумска́я с. 
сумська́ се́рія; те́теревская с. те́терівська 
се́рія; тимпто́нская с. тимпто́нська се́рія; 
тихоокеа́нская с. тихоокеа́нська се́рія; 
торе́цкая с. торе́цька се́рія; турга́йская с. 
турга́йська се́рія; у́герская с. у́герська 
се́рія; фациа́льная с. фаціа́льна се́рія; 
филли́товая с. філі́това се́рія; хрус-
та́льно-ровене́цкая с. хруста́льно-
ровене́цька се́рія; центральноприа-
зо́вская с. центральноприазо́вська се́рія; 
цыга́нская с. цига́нська се́рія; чарно-
ки́товая (чарноки́то-анортози́товая) с. 
чарнокі́това (чарнокі́то-анортози́това) се́рія; 
чечви́нская с. чечві́нська се́рія; шипо́тская с. 
шипо́тська се́рія; щёлочно-известко́вая с. 
лу́жно-вапня́на се́рія; эпархе́йская с. епар-
хе́йська се́рія; эрупти́вная с. ерупти́вна 
се́рія; я́йлинская с. я́йлинська се́рія; 
я́мненская с. я́мненська се́рія 

сермерсоа́к сермерсоа́к, -ку 
сернаи́т сернаї́т, -ту 
сернедали́т сернедалі́т, -ту 
сернистоки́слый сірчистоки́слий; с-лый 

окси́д сірчистоки́слий окси́д; с-лая соль 
сірчистоки́сла сіль 

серни́стый сірчи́стий; с-тая вода́ сір-
чи́ста вода́; с-тая кислота́ сірчи́ста кисло-
та́; с-тая медь сірчи́ста мідь; с-тая нефть 
сірчи́ста на́фта; с-тая ртуть сірчи́ста 
ртуть; с-тая руда́ сірчи́ста руда́; с-тая 
сурьма́ сірчи́ста сурма́; с-тая фумаро́ла 
сірчи́ста фумаро́ла; с-тое желе́зо сірчи́сте 
залі́зо; с-тое о́лово сірчи́сте о́лово; с-тое 
сурьмяни́стое серебро́ сірчи́сте сурм'я-
ни́сте срі́бло; с. ангидри́т сірчи́стий ангі-
дри́т; с. водоро́д сірчи́стий во́день; с. газ 
сірчи́стий газ; с. исто́чник сірчи́сте дже-

рело́; с. мета́лл сірчи́стий мета́л; с. мышья́к 
сірчи́стий арсе́н; с. ни́кель сірчи́стий 
ні́кель; с. свине́ц сірчи́стий свине́ць; 
с. углеро́д сірчи́стий вугле́ць; с. цинк 
сірчи́стий цинк 

сернифи́т серніфі́т, -ту 
серноватистоки́слый сіркуватисто-

ки́слий; с-лая соль сіркуватистоки́сла сіль 
сернова́тистый сіркува́тистий; с-тая 

кислота́ сіркува́тиста кислота́ 
серноки́слый сірчаноки́слий; безво́дная 

с-лая и́звесть безво́дне сірчаноки́сле вап-
но́; с-лая медь сірчаноки́сла мідь; с-лая 
соль сірчаноки́сла сіль; с-лое желе́зо сір-
чаноки́сле залі́зо; с. ба́рий сірчаноки́слий 
ба́рій; с. глинозём сірчаноки́слий глино-
зе́м; с. ка́дмий сірчаноки́слий ка́дмій; 
с. ма́гний сірчаноки́слий ма́гній; с. ма́рга-
нец сірчаноки́слий ма́рганець (манга́н); 
с. на́трий сірчаноки́слий на́трій; с. ни́кель 
сірчаноки́слий ні́кель; с. свине́ц сірчано-
ки́слий свине́ць; с. цинк сірчаноки́слий 
цинк 

се́рно-аммо́ниево-желе́зистый сірча́но-
амо́нієво-залі́зистий; с.-а.-ж-тые квасцы́ 
сірча́но-амо́нієво-залі́зистий галу́н 

серно-ма́гниевый сірчано-ма́гнієвий;  
с.-м.-вая соль сірчано-ма́гнієва сіль 

серно-на́триевый сірчано-на́трієвий;  
с.-н-вая соль сірчано-на́трієва сіль 

серно-ни́келевый сірчано-ні́келевий;  
с.-н-вая соль сірчано-ні́келева сіль 

се́рно-сурьмяни́стый сірча́но-сурм'яни́с-
тий; с.-с-тая медь сірча́но-сурм'яни́ста мідь 

се́рно-теллу́ристый сірча́но-телу́ристий; 
с.-т. висму́т сірча́но-телу́ристий бі́смут 

се́рный сірча́ний; с-ная кислота́ сірча́на 
кислота́; с-ная руда́ сірча́на руда́; с-ные 
цветы́ сірча́ні кві́ти (квітки́); с. колчеда́н 
сірча́ний колчеда́н; с. котёл сірча́ний ка-
за́н (коте́л); с. цвет сірча́ний ко́лір 

серобакте́рия сіркобакте́рія, -рії 
се́ро-бу́рый сі́ро-бу́рий; с.-б-рая по́чва 

сі́ро-бу́рий ґрунт 
сероводоро́д сірково́день, -дню 
сероводоро́дный сірководне́вий; с-ная 

вода́ сірководне́ва вода́; с-ная кислота́ 
сірководне́ва кислота́; с-ное броже́ние 
сірководне́ве броді́ння; с. барье́р сірково-
дне́вий бар'є́р; с. газ сірководне́вий газ 

серого́зский сірого́зький; с-кая сви́та 
сірого́зька сві́та 
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се́ро-голубова́тый сі́ро-блакитнува́тий; 
с.-г. шерл сі́ро-блакитнува́тий шерл 

серо́за серо́за, -зи 
серозём сірозе́м, -му 
серо́зный серо́зний 
се́ро-кори́чневый сі́ро-кори́чневий;  

с.-к-вая по́чва сі́ро-кори́чневий ґрунт 
сероуглеро́д сірковугле́ць, -цю́, т. -це́м 
сероуглеро́дный сірковуглеце́вий 
сероцве́тный сіроба́рвний 
серпенти́н серпенти́н, -ну; благоро́дный с. 

благоро́дний серпенти́н; волокни́стый с. 
волокни́стий (волокнува́тий) серпенти́н; 
короткосто́лбчатый с. короткостовп-
ча́стий (короткостовпча́тий) серпенти́н; 
листова́тый с. листоподі́бний (листу-
ва́тий) серпенти́н; нефритоподо́бный с. 
нефритоподі́бний серпенти́н; обыкнове́н-
ный с. звича́йний серпенти́н; пласти́нча-
тый с. пласти́нчастий серпенти́н; пло́тный с. 
щі́льний серпенти́н; смоли́стый с. смоли́с-
тий серпенти́н; тонколистова́тый с. тон-
колистува́тий серпенти́н 

серпентиниза́ция серпентиніза́ція, -ції 
серпентинизи́рованный серпентині-

зо́ваний; с-ное оливи́новое га́ббро сер-
пентинізо́ване оліві́нове га́бро; с. дуни́т 
серпентинізо́ваний дуні́т; с. мра́мор сер-
пентинізо́ваний ма́рмур 

серпентини́т серпентині́т, -ту 
серпентини́товый серпентині́товий 
серпиери́т серпієри́т, -ту 
серпови́дный серпоподі́бний; с-ная коса́ 

серпоподі́бна коса́; с-ная пласти́нка серпо-
поді́бна пласти́нка; с-ная фо́рма серпопо-
ді́бна фо́рма 

серпофи́т серпофі́т, -ту 
серпохлори́т серпохлори́т, -ту 
се́рпула се́рпула, -ли 
серпули́т серпулі́т, -ту 
серпули́товый серпулі́товий 
се́рпуховский серпухі́вський; с. подъя́рус 

серпухі́вський під'я́рус; с. я́рус серпухі́в-
ський я́рус 

серравали́йский серавалі́йський; с. я́рус 
серавалі́йський я́рус 

се́рый сі́рий; с-рая ва́кка сі́ра ва́ка;  
с-рая гли́на сі́ра гли́на; с-рая ме́дная 
руда́ сі́ра мі́дна руда́; с-рая сере́бряная 
руда́ сі́ра срі́бна руда́; с-рая сурьмя́ная 
руда́ сі́ра сурм'я́на руда́; с. мра́мор сі́рий 

ма́рмур; с. чугу́н сі́рий чаву́н; с. шлих 
сі́рий шліх 

сесили́т сесилі́т, -ту 
сеси́льный сеси́льний; с. бе́нтос се-

си́льний бе́нтос 
сестри́нский сестри́нський; с-кая гру́ппа 

сестри́нська гру́па 
сетеви́дный сіткоподі́бний; с. рути́л сіт-

коподі́бний рути́л 
сетево́й сіткови́й, сітьови́й; с. планкто́н 

сіткови́й (сітьови́й) планкто́н 
се́тка сі́тка, -ки, д. и п. -тці, мн. -тки́,  

-то́к; асбе́стовая с. азбе́стова сі́тка; га-
лу́нная с. галу́нна сі́тка; ка́менная с. ка-
м'яна́ (камін́на) сі́тка; ки́перная с. кі́перна 
сі́тка; октаэдри́ческая с. октаедри́чна 
сі́тка; пло́ская с. пло́ска сі́тка; по-
лиэдри́ческая с. поліедри́чна сі́тка; по-
ля́рная с. поля́рна сіт́ка; произво́льная с. 
дові́льна сі́тка; прямоперегоро́дочная с. 
прямоперегоро́дкова сі́тка; равноплоща-
дна́я с. рівноплощова́ (однаковоплощова́) 
сі́тка; с. Ву́льфа сі́тка Ву́льфа; с. экзи́ны 
сі́тка екзи́ни; стереографи́ческая с. сте-
реографі́чна сіт́ка; тетраэдри́ческая с. 
тетраедри́чна сі́тка; триоктаэдрическая с. 
триоктаедри́чна сі́тка; фи́льтровая с. 
фі́льтрова сі́тка; фильтру́ющая с. фільт-
рува́льна сі́тка 

сетно́й сітьови́й; с. фитопланкто́н сі-
тьови́й фітопланкто́н 

се́точный сіткови́й; с-ное детек-
ти́рование сіткове́ детектува́ння 

сеттлинги́т сетлінгі́т, -ту 
сетчатокры́лые сущ., мн. сітчастокри́лі, 

-лих, сітчатокри́лі, -лих 
сетчатокры́лый сітчастокри́лий, сітча-

токри́лий 
се́тчатость сітча́стість, -стості, т. -стістю, 

сітча́тість, -тості, т. -тістю 
се́тчато-чешу́йчатый сітча́сто-лускува́-

тий, сітча́то-лускува́тий; с.-ч-тая струк-
ту́ра сітча́сто-лускува́та (сітча́то-луску-
ва́та) структу́ра 

се́тчатый сітча́стий, сітча́тий; с-тая 
гру́ппа сітча́ста (сітча́та) гру́па; с-тая 
жи́ла сітча́ста (сітча́та) жи́ла; с-тая ко-
ло́ния сітча́ста (сітча́та) коло́нія; с-тая 
мша́нка сітча́ста (сітча́та) мохова́тка;  
с-тая пласти́нка сітча́ста (сітча́та) плас-
ти́нка; с-тая пове́рхность сітча́ста (сіт-
ча́та) пове́рхня; с-тая се́пта сітча́ста 
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(сітча́та) се́пта; с-тая скульпту́ра сітча́ста 
(сітча́та) скульпту́ра; с-тая спо́ра сітча́ста 
(сітча́та) спо́ра; с-тая структу́ра сітча́ста 
(сітча́та) структу́ра; с-тая тексту́ра сіт-
ча́ста (сітча́та) тексту́ра; с-тая экзи́на 
сітча́ста (сітча́та) екзи́на; с-тое жилко-
ва́ние сітча́сте (сітча́те) жилкува́ння; с-тое 
пятно́ сітча́ста (сітча́та) пля́ма; с-тое 
те́льце сітча́сте (сітча́те) ті́льце́; с. дрена́ж 
сітча́стий (сітча́тий) дрена́ж; с. лист сіт-
ча́стий (сітча́тий) лист; с. скеле́т сітча́стий 
(сітча́тий) скеле́т (кістя́к); с. фильтр сіт-
ча́стий (сітча́тий) фільтр 

сеть мере́жа, -жі, т. -жею; вентиля-
цио́нная с. вентиляці́йна мере́жа; 
взрывна́я с. підривна́ мере́жа; возду́шная с. 
пові́тря́на мере́жа; газораспредели́тель-
ная с. газорозподі́льна мере́жа; геоде-
зи́ческая с. геодези́чна мере́жа; гидро-
графи́ческая с. гідрографі́чна мере́жа; 
инсекве́нтная с. інсекве́нтна мере́жа; 
маркше́йдерская с. маркше́йдерська ме-
ре́жа; нейтра́льная речна́я с. нейтра́льна 
річкова́ мере́жа; опо́рная с. опо́рна ме-
ре́жа; поиско́вая с. пошуко́ва (розшуко́ва, 
розві́дувальна) мере́жа; прямоуго́льная 
(ортогона́льная) речна́я с. прямоку́тна 
(ортогона́льна) річкова́ мере́жа; 
разби́вочная с. розбивна́ мере́жа;  
разве́дочная с. розві́дувальна мере́жа; 
речна́я с. річкова́ мере́жа; съёмочная с. 
зніма́льна мере́жа; электровзрывна́я с. 
електропідривна́ мере́жа; эрозио́нная 
(эрози́йная) с. ерозі́йна мере́жа 

сече́ние 1. (тел, поверхностей и т. п.) 
перері́з, -зу; аксиа́льное с. аксіа́льний 
перері́з; база́льное с. база́льний перері́з; 
бина́рное с. біна́рний перері́з; боково́е 
попере́чное с. бічни́й (бокови́й) попе-
ре́чний перері́з; вертика́льное с. верти-
ка́льний перері́з; горизонта́льное с. гори-
зонта́льний перері́з; диагона́льное с. діа-
гона́льний перері́з; живо́е с. живи́й пере-
рі́з; изотро́пное с. ізотро́пний перері́з; 
косо́е с. ко́сий (скісни́й, навскі́сний) пере-
рі́з; кругово́е с. кругови́й перері́з; макро-
скопи́ческое с. макроскопі́чний перері́з; 
медиа́льное с. медіа́льний перері́з; мик-
роскопи́ческое с. мікроскопі́чний перері́з; 
норма́льное с. норма́льний перері́з; осе-
во́е с. осьови́й перері́з; по́лное с. по́вний 
перері́з; попере́чное с. попере́чний пере-

рі́з; призмати́ческое с. призмати́чний 
перері́з; продо́льное с. поздо́вжній (по-
до́вжній) перері́з; профили́рованное с. 
профільо́ваний переріз́; сагитта́льное с. 
сагіта́льний перері́з; с. пото́ка перері́з 
пото́ку; сре́днее продо́льное с. сере́дній 
поздо́вжній (подо́вжній) перері́з; фрон-
та́льное с. фронта́льний перері́з; эквато-
риа́льное с. екваторіа́льний перері́з; 

2. (линий) пере́тин, -ну; медиа́нное с. ме-
діа́нний пере́тин; с. горизонта́лей пере́тин 
горизонта́лей; с. индикатри́сы пере́тин 
індикатри́си; радиа́льное с. радіа́льний 
пере́тин; тангенциа́льное с. танген-
ціа́льний пере́тин 

сечении́т сеченії́т, -ту 
сжа́тие сти́снення, сти́ск, -ку; адиаба-

ти́ческое с. адіабати́чне сти́снення (адіа-
бати́чний стиск); боково́е с. бічне́ (бокове́) 
сти́снення (бічни́й [бокови́й] стиск); ком-
прессио́нное с. компресі́йне сти́снення 
(компресі́йний стиск); лантано́идное с. 
лантано́їдне сти́снення (лантано́їдний 
стиск); равноме́рное с. рівномі́рне сти́с-
нення (рівномі́рний стиск); с. жи́лы 
сти́снення (стиск) жи́ли; с. земно́й коры́ 
сти́снення (стиск) земно́ї кори́; сту-
пе́нчатое с. ступі́нчасте сти́снення (сту-
пі́нчастий стиск); убыва́ющее с. спадне́ 
сти́снення (спадни́й стиск) 

сжа́тый сти́снений, сти́снутий; с-тая 
аперту́ра сти́снена (сти́снута) аперту́ра;  
с-тая скла́дка сти́снена (сти́снута) скла́дка; 
с-тая спира́ль сти́снена (сти́снута) спіра́ль; 
с. газ сти́снений (сти́снутий) газ; с. лист 
сти́снений (сти́снутий) лист; с. сброс 
сти́снений (сти́снутий) скид 

сжижа́ть[ся], сжиди́ть[ся] зрі́джувати[ся], 
-джую, -джуєш, -джує[ться], скра́плювати[ся], 
-люю, -люєш, -лює[ться], зріди́ти[ся], -джу́,  
-ди́ш, -ди́ть[ся], скра́плити[ся], -лю, -лиш,  
-лить[ся] 

сжиже́ние зрі́дження, скра́плення, (неоконч. 
д. – ещё) зрі́джування, скра́плювання 

сжи́женный зрі́джений, скра́плений; 
с. газ зрі́джений (скра́плений) газ 

сжима́емость сти́сливість, -вості, т. -вістю; 
объёмная с. об'є́мна сти́сливість; с. по-
ро́ды сти́сливість поро́ди 

сжима́емый сти́скуваний, сти́сливий; 
с. газ сти́скуваний (сти́сливий) газ 
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сжима́ть[ся], сжа́ть[ся] стиска́ти[ся],  
-ка́ю, -ка́єш, -ка́є[ться], сти́скувати[ся],  
-кую, -куєш, -кує[ться], сти́снути[ся], -ну, 
-неш, -не[ться] 

сжима́ющий стиска́льний, сти́скувальний; 
с-щее давле́ние стиска́льний (сти́скуваль-
ний) тиск 

сиали́ческий сіалі́чний; с-кая оболо́чка 
сіалі́чна оболо́нка; с. щит сіалі́чний щит 

сиаллиза́ция сіаліза́ція, -ції 
сиалли́т сіалі́т, -ту 
сиалли́тный сіалі́тний 
сиа́ль, саль сіа́ль, -лю, т. -лем, саль,  

-лю, т. -лем 
сиа́льма сіа́льма, -ми 
сибири́т сибіри́т, -ту 
сиби́рский сибі́рський; С-кая плат-

фо́рма Сибі́рська платфо́рма; с. хризоли́т 
сибі́рський хризолі́т 

сибирски́т сибірські́т, -ту 
сиботакси́ческий сиботакси́чний; с-кие 

гру́ппы сиботакси́чні гру́пи  
сивали́кский сивалі́кський; с-кая сис-

те́ма сивалі́кська систе́ма 
сивапите́к сивапіте́к, -ка 
сива́шский сива́ський; с-кие слои́ си-

ва́ські шари́  
сивучи́ мн. сивучі́, -чі́в 
сигилля́рия сигіля́рія, -рії 
сигло́ит сигло́їт, -ту 
си́гма си́гма, -ми 
сигманда́льный сигманда́льний 
сигмо́ида сигмо́їда, -ди 
сигмоида́льный сигмоїда́льний; с-ная 

фо́рма сигмоїда́льна фо́рма; с-ные мик-
роскле́ры сигмоїда́льні мікроскле́ри;  
с-ные перегоро́дки сигмоїда́льні перего-
ро́дки; с. изги́б сигмоїда́льний ви́гин (згин) 

сигмоили́новый сигмоілін́овий; с-ное 
навива́ние сигмоілі́нове навива́ння  
(накру́чування) 

сигна́л сигна́л, -лу; ана́логовый с. 
ана́логовий сигна́л; бе́лый с. бі́лий сигна́л; 
гармони́ческий (гармони́йный) с. гар-
моні́чний (гармоні́йний) сигна́л; дис-
кре́тный с. дискре́тний сигна́л; лине́йно-
часто́тно-модули́рованный с. ліні́йно-
часто́тно-модульо́ваний сигна́л; нели-
не́йный с. искаже́ния неліні́йний сигна́л 
ви́кривлення; поле́зный с. ко́ри́сний сиг-
на́л; сейсми́ческий с. сейсмі́чний сигна́л; 
с. свобо́дной преце́ссии сигна́л ві́льної 
преце́сії; тона́льный с. тона́льний сигна́л 

сидери́т сидери́т, -ту; гли́нистый с. 
гли́нистий (гли́нястий) сидери́т; у́глистый с. 
вугли́стий сидери́т 

сидеритиза́ция сидеритиза́ція, -ції 
сидери́товый сидери́товий 
сидероболи́ты мн. сидероболі́ти, -тів 
сидероге́ль сидероге́ль, -лю, т. -лем 
сидеродо́т сидеродо́т, -ту 
сидерокри́ст сидерокри́ст, -ту 
сидероли́т сидеролі́т, -ту 
сидероли́товый сидеролі́товий; с. мете-

ори́т сидеролі́товий метеори́т 
сидеромела́н сидеромела́н, -ну 
сидерометеори́т сидерометеори́т, -та 
сидеронатри́т сидеронатри́т, -ту 
сидерони́товый сидероні́товий; с-вая 

поро́да сидероні́това поро́да; с-вая струк-
ту́ра сидероні́това структу́ра 

сидеропизоли́т сидеропізолі́т, -ту 
сидероти́л сидероти́л, -лу 
сидеротили́т сидеротилі́т, -ту 
сидерофилли́т сидерофілі́т, -ту 
сидерофи́лия сидерофі́лія, -лії 
сидерофи́льный сидерофі́льний; с. эле-

ме́нт сидерофі́льний елеме́нт 
сидерофи́р сидерофі́р, -ру 
сидя́чий сидя́чий; с-чая фо́рма сидя́ча 

фо́рма; с. лист сидя́чий лист 
сиенили́т сієнілі́т, -ту 
сиени́т сієні́т, -ту; авги́товый с. авгі́-

товий сієні́т; альби́товый нефели́новый с. 
альбі́товий нефелі́новий сієні́т; анальци́-
мовый с. анальци́мовий сієні́т; жи́льный 
слюдяно́й с. жи́льний слюдяни́й сієні́т; 
ка́лиевый с. ка́лієвий сієні́т; ка́льциевый с. 
ка́льцієвий сієні́т; канкрини́товый с. кан-
крині́товий сієні́т; катаплеи́товый с. ката-
плеї́товий сієні́т; ква́рцевый с. ква́рцовий 
сієні́т; кору́ндовый с. кору́ндовий сієні́т; 
на́триевый с. на́трієвий сієні́т; нефе-
ли́новый с. нефелі́новий сієні́т; плагиок-
ла́зовый с. плагіокла́зовий сієні́т; 
пла́уэнский с. пла́уенський сієні́т; пор-
фирови́дный ква́рцевый с. порфіропо-
ді́бний ква́рцовий сієні́т; слюдяно́й с. 
слюдяни́й сієні́т; содали́товый с. сода-
лі́товий сієні́т; фельдшпато́идный с. 
фельдшпато́їдний сієні́т; щелочно́й с. 
лу́жний сієні́т; элеоли́товый с. елео-
лі́товий сієні́т 

сиенити́т сієніти́т, -ту 
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сиени́товый сієні́товий; с. апли́т сієні́то-
вий аплі́т; с. пегмати́т сієні́товий пегмати́т 

сиенитодиори́т сієнітодіори́т, -ту 
сиенито́иды мн. сієніто́їди, -дів 
сиени́т-порфи́р сієні́т-порфір́; фельд-

шпато́идный с.-п. фельдшпато́їдний  
сієні́т-порфір́ 

сие́нна сіє́на, -ни 
сиенога́ббро сієнога́бро (нескл.) 
сиенограни́т сієнограні́т, -ту 
сиенодиори́т сієнодіори́т, -ту 
сиено́ид сієно́їд, -ду 
сизиги́йный сизигі́йний; с. прили́в си-

зигі́йний припли́в 
сизи́гия сизи́гія, -гії 
си́зый си́зий; с. налёт си́зий налі́т 
сиклери́т сиклери́т, -ту 
сико́н сико́н, -ну 
сиконо́идный сиконо́їдний; с. тип сико-

но́їдний тип 
си́кула си́кула, -ли; монакти́тная с. мо-

накти́тна си́кула 
си́ла си́ла, -ли; демпфи́рующая с. демп-

фірува́льна си́ла; диффузио́нно-
адсорбцио́нная с. дифузі́йно-адсорбці́йна 
си́ла; изгиба́ющая с. згина́льна (зги-
на́юча) си́ла; коэрцити́вная с. коерци-
ти́вна си́ла; крити́ческая с. крити́чна 
си́ла; магни́тная с. магні́тна си́ла; мем-
бра́нная электродви́жущая с. мембра́нна 
електроруші́йна си́ла; молекуля́рно-
пове́рхностные с-лы молекуля́рно-
поверхне́ві си́ли; молекуля́рные с-лы 
молекуля́рні си́ли; пересека́ющиеся с-лы 
пересічні́ си́ли; подъёмная с. підйо́мна 
си́ла; постоя́нная с. пості́йна си́ла; при-
ро́дная с. приро́дна си́ла; раздробля́ющая с. 
роздрі́бнювальна (роздрібна́) си́ла; разру-
ши́тельная с. руйнівна́ си́ла; с. дефор-
ма́ции си́ла деформа́ції; с. землетрясе́ний 
си́ла землетру́сів; с. ине́рции си́ла іне́рції; 
с. отклоне́ния си́ла відхи́лення; с. при-
крепле́ния си́ла прикрі́плення; с. притя-
же́ния си́ла притяга́ння (тяжі́ння); с. свя́зи 
си́ла зв'язку́; с. сжа́тия си́ла сти́снення 
(сти́ску); с. смерза́ния си́ла змерза́ння; 
с. сцепле́ния си́ла зче́плення; с. то́ка си́ла 
стру́му; с. тяготе́ния си́ла тяжі́ння; теп-
лова́я (терми́ческая) с. теплова́ (тер-
мі́чна) си́ла; упру́гие с-лы пласта́ пру́жні́ 
си́ли пласта́ (ша́ру); центробе́жная с. від-
центро́ва си́ла; электродви́жущая с. елек-

троруші́йна си́ла; электродви́жущая с. 
инду́кции електроруші́йна си́ла інду́кції; 
электродви́жущая с. поляриза́ции елек-
троруші́йна си́ла поляриза́ції; электро-
дви́жущая с. самоинду́кции електрору-
ші́йна си́ла самоінду́кції; электромаг-
ни́тная с. електромагні́тна си́ла; электро-
стати́ческая с. електростати́чна си́ла; элек-
трохими́ческая с. електрохімі́чна си́ла 

си́левый, се́левый си́левий, се́левий; 
се́левое явле́ние се́льове я́вище 

силе́зий силе́зій, -зію 
силе́зский силе́зький; с-кая эпо́ха си-

ле́зька епо́ха 
си́лекс си́лекс, -су 
силекси́т силекси́т, -ту 
силикаге́ль силікаге́ль, -лю, т. -лем 
силикаге́льный силікаге́льний 
силикали́т силікалі́т, -ту 
силикарени́т силікарені́т, -ту 
силика́т силіка́т, -ту; безво́дный с. без-

во́дний силіка́т; во́дный с. во́дний силіка́т; 
вя́занный с. в'я́заний силіка́т; группово́й с. 
групови́й силіка́т; ка́льциевый с. 
ка́льцієвий силіка́т; ка́льциевый с. рого-
вика́ ка́льцієвий силіка́т роговика́; кар-
ка́сный с. карка́сний силіка́т; кольцево́й с. 
кільце́вий силіка́т; лёгкий с. легки́й силі-
ка́т; листово́й с. листови́й силіка́т; непре-
де́льный с. неграни́чний силіка́т; нерас-
твори́мый с. нерозчи́нний силіка́т; основ-
но́й с. основни́й силіка́т; островно́й с. 
острівни́й силіка́т; покрывно́й с. покрив-
ни́й силіка́т; преде́льный с. грани́чний 
силіка́т; с. на́трия силіка́т на́трію; 
слои́стый с. шарува́тий силіка́т; тяжёлый с. 
важки́й силіка́т; цепно́й с. ланцюго́вий 
силіка́т 

силикатиза́ция силікатиза́ція, -ції 
силикати́рование силікатува́ння 
силика́тный силіка́тний; с-ная обо-

ло́чка силіка́тна оболо́нка; с-ная руда́ 
силіка́тна руда́; с. гель силіка́тний гель; 
с. кирпи́ч силіка́тна це́гла 

силика́товый силіка́товий 
силикатцеме́нт силікатцеме́нт, -ту 
силико́з силіко́з, -зу 
силикоильмени́т силікоільмені́т, -ту 
силиколи́т силіколі́т, -ту 
силикомагнезиофлюори́т силікомагне-

зіофлюори́т, -ту 
силикомета́н силікомета́н, -ну 
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силикотели́т силікотелі́т, -ту 
силикоте́ль силікоте́ль, -лю, т. -лем 
силикофероли́т силікоферолі́т, -ту 
силифика́ция силіфіка́ція, -ції 
силици́д силіци́д, -ду 
силициза́ция силіциза́ція, -ції 
сили́ций силі́цій, -цію 
силициофи́т силіціофі́т, -ту 
силици́т силіци́т, -ту 
силицифика́т силіцифіка́т, -ту 
силицифика́ция силіцифіка́ція, -ції 
силл сил, -лу (інтрузи́вний по́клад, ша-

рова́ інтру́зія); дифференци́рованный с. 
диференційо́ваний сил; просто́й с. 
про́сти́й сил; сло́жный с. складни́й сил 

силла́р сила́р, -ру 
силлени́т силені́т, -ту 
силлимани́т силімані́т, -ту 
силлимани́товый силімані́товий; с-вая 

зо́на силімані́това зо́на; с-вая субфа́ция 
силімані́това субфа́ція 

силово́й силови́й; с-ва́я ли́ния силова́ 
лі́нія 

силт силт, -ту 
силу́р силу́р, -ру 
силури́йский силурі́йський; с-кая сис-

те́ма силурі́йська систе́ма; с. пери́од си-
лурі́йський пері́од 

силь, сель силь, -лю, т. -лем, сель, -лю, 
т. -лем 

сильвани́т сильвані́т, -ту 
сильви́н сильві́н, -ну 
сильвини́т сильвіні́т, -ту 
сильвино́лит сильвіно́літ, -ту 
силькре́т силькре́т, -ту 
си́льный си́льний, (большой) вели́кий;  

с-ная зыбь вели́кі бри́жі; с-ная кислота́ 
си́льна кислота́; с-ное землетрясе́ние 
си́льний землетру́с; с-ное изверже́ние 
си́льне ви́верження; с. блеск си́льний 
блиск; с. вы́брос си́льний ви́кид; с. ис-
то́чник вели́ке джерело́; с. о́ползень 
си́льний зсув; с. плеохрои́зм вели́кий плео-
хрої́зм; с. релье́ф си́льний рельє́ф 

сильфберги́т сильфбергі́т, -ту 
си́ма си́ма, -ми 
симани́т симані́т, -ту 
симатиза́ция симатиза́ція, -ції 
симати́ческий симати́чний; с-кая зо́на 

симати́чна зо́на 
симба́тный симба́тний 
симбио́з симбіо́з, -зу 

симбио́нт симбіо́нт, -ту 
симбиото́ния симбіото́нія, -нії 
симби́рский симбі́рський; с. я́рус сим-

бі́рський я́рус 
симбирски́т симбірські́т, -ту 
симблози́т симблози́т, -ту 
симболотири́дный симболотири́дний; 

с. фора́мен симболотири́дний фора́мен 
си́мвол си́мвол, -лу; с. кристалли́чес-

кого ребра́ си́мвол кристалі́чного ребра́; 
с. кристалли́ческой гра́ни си́мвол крис-
талі́чної гра́ні 

симера́льд симера́льд, -ду 
симети́т симети́т, -ту 
симиза́ция симіза́ція, -ції 
симметри́ческий, симметри́чный си-

метри́чний; с-кая (с-ная) антиклина́ль 
симетри́чна антикліна́ль; с-кая (с-ная) 
поло́счатость симетри́чна смуга́стість 
(смужкува́тість); с-кая (с-ная) синклина́ль 
симетри́чна синкліна́ль; с-кая (с-ная) 
скла́дка симетри́чна скла́дка; с-кая (с-ная) 
слои́стость (слоева́тость) симетри́чна 
шарува́тість; с-кая (с-ная) фигу́ра симет-
ри́чна фігу́ра; с-кие (с-ные) ви́ды симет-
ри́чні ви́ди; с-кие (с-ные) ка́меры симет-
ри́чні ка́мери; с-кие (с-ные) ра́ковины 
симетри́чні черепа́шки (му́шлі, ско́йки); 
с. двойни́к симетри́чний двійни́к; с. знак 
симетри́чний знак; с. цикл напряже́ний 
симетри́чний цикл напру́г; с-кое (с-ное) 
погаса́ние симетри́чне погаса́ння (згаса́ння); 
с-кое (с-ное) рассе́ивание (рассе́яние)  
симетри́чне розсі́ювання (розсі́яння) 

симметри́чно-поло́счатый симетри́чно-
смуга́стий; с.-п-тая тексту́ра симетри́чно-
смуга́ста тексту́ра 

симметри́чно-ра́вный симетри́чно-рі́вний, 
симетри́чно-одна́ковий; с.-р-ные направ-
ле́ния симетри́чно-рі́вні на́прями (на́прямки) 

симметри́чно-скла́дчатый симетри́чно-
складча́стий; с.-с. хребе́т симетри́чно-
складча́стий (симетри́чно-складча́тий) 
хребе́т  

симме́три́я симетрі́я, -рії; аги́рно-
примити́вная с. агі́рно-приміти́вна симет-
рі́я; аги́рно-центра́льная с. агі́рно-
центра́льна симетрі́я; аксиа́льная с.  
аксіа́льна симетрі́я; гексагона́льно-
дипирамида́льная с. гексагона́льно-
дипіраміда́льна симетрі́я; гексагона́льно-
трапецоэдри́ческая с. гексагона́льно-
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трапецоедри́чна симетрі́я; гексок-
таэдри́ческая с. гексоктаедри́чна симет-
рі́я; гиро́идно-плана́льная с. гіро́їдно-
плана́льна симетрі́я; двусторо́нняя (двух-
сторо́нняя) с. двобі́чна (двосторо́ння) 
симетрі́я; дигексагона́льно-дипирами-
да́льная с. дигексагона́льно-дипіраміда́ль-
на симетрі́я; дигексагона́льно-пирами-
да́льная с. дигексагона́льно-піраміда́льна 
симетрі́я; дидодекаэдри́ческая с. дидодека-
едри́чна симетрі́я; дитетрагона́льно-
дипирамида́льная с. дитетрагона́льно-
дипіраміда́льна симетрі́я; дитетраго-
на́льно-пирамида́льная с. дитетраго-
на́льно-піраміда́льна симетрі́я; дитриго-
на́льно-скаленоэдри́ческая с. дитриго-
на́льно-скаленоедри́чна симетрі́я; 
диэдри́ческая безо́сная с. діедри́чна без-
осьова́ симетрі́я; диэдри́ческая осева́я с. 
діедри́чна осьова́ симетрі́я; монаксо́нная с. 
монаксо́нна симетрі́я; монокли́нная с. 
моноклі́нна симетрі́я; моноэдри́ческая с. 
моноедри́чна симетрі́я; осева́я с. осьова́ 
симетрі́я; пентагонтриоктаэдри́ческая с. 
пентагонтриоктаедри́чна симетрі́я; пента-
гонтритетраэдри́ческая с. пентагонтри-
тетраедри́чна симетрі́я; пе́ристая с. пе-
ри́ста симетрі́я; петротектони́ческая с. 
петротектоні́чна симетрія́; пинакои-
да́льная с. пінакоїда́льна симетрі́я; пла-
наксина́льная с. планаксина́льна симет-
рі́я; призмати́ческая с. призмати́чна си-
метрі́я; радиа́льная с. радіа́льна симетрі́я; 
ромби́ческая с. ромбі́чна симетрі́я; ром-
бодипирамида́льная с. ромбодипірамі-
да́льна симетрі́я; ромбопирамида́льная с. 
ромбопіраміда́льна симетрі́я; ромботетра-
эдри́ческая с. ромботетраедри́чна симет-
рі́я; ромбоэдри́ческая с. ромбоедри́чна 
симетрі́я; с. второ́го поря́дка симетрі́я 
дру́гого поря́дку; с. движе́ния симетрі́я 
ру́ху; с. криста́лла симетрі́я криста́ла; 
с. тре́тьего поря́дка симетрі́я тре́тього 
поря́дку; с. четвёртого поря́дка симетрі́я 
четве́ртого поря́дку; с. шесто́го поря́дка 
симетрі́я шо́стого поря́дку; тетраго-
на́льно-дипирамида́льная с. тетраго-
на́льно-дипіраміда́льна симетрі́я; тетраго-
на́льно-пирамида́льная с. тетрагона́льно-
піраміда́льна симетрі́я; тетрагона́льно-
скаленоэдри́ческая с. тетрагона́льно-
скаленоедри́чна симетрі́я; тетрагона́льно-

трапецоэдри́ческая с. тетрагона́льно-
трапецоедри́чна симетрі́я; тригона́льно-
дипирамида́льная с. тригона́льно-дипіра-
міда́льна симетрі́я; тригона́льно-пирами-
да́льная с. тригона́льно-піраміда́льна си-
метрі́я; тригона́льно-трапецоэдри́ческая с. 
тригона́льно-трапецоедри́чна симетрі́я; 
трикли́нная с. триклі́нна симетрі́я; экс-
центри́ческая с. ексцентри́чна симетрі́я 

симмикти́т симікти́т, -ту 
симоге́н симоге́н, -ну 
симонели́т симонелі́т, -ту 
симпатри́ческий симпатри́чний; с-кое ви-

дообразова́ние симпатри́чне видоутво́рення 
симпатри́я симпатрі́я, -рі́ї 
симплезиомо́рфия симплезіомо́рфія, -фії 
симплези́т симплези́т, -ту 
си́мплекс-крура́лиум си́мплекс-

крура́ліум, -му 
си́мплекс-спонди́лиум си́мплекс-спонди́-

ліум, -му 
си́мплексный си́мплексний; с-ная 

структу́ра си́мплексна структу́ра; с-ное 
сраста́ние минера́лов си́мплексне 
зро́щення (зроста́ння) мінера́лів 

симплекти́т симплекти́т, -ту 
симплекти́товый симплекти́товий; с-вая 

структу́ра симплекти́това структу́ра;  
с-вое прораста́ние симплекти́тове проро-
ста́ння 

симплекти́ческий симплекти́чний 
симплицикоста́тный симпліцикоста́тний 
симплоти́т симплоти́т, -ту 
симпо́д симпо́д, -ду 
симподи́т симподи́т, -ту 
симпо́дус симпо́дус, -су 
симпоида́льный симпоїда́льний 
симпсони́т симпсоні́т, -ту 
симптомати́ческий симптомати́чний; 

с. минера́л симптомати́чний мінера́л 
симуля́тор симуля́тор, -ра; с. анома́лий 

симуля́тор анома́лій 
симферо́польский сімферо́польський; 

с. я́рус сімферо́польський я́рус 
симфи́тий симфі́тій, -тію 
симфи́тиум симфі́тіум, -му 
симфрати́зм симфрати́зм, -му 
синадельфи́т синадельфі́т, -ту 
сина́льный сина́льний; с-ная фо́рмула 

сина́льна фо́рмула 
синанги́я синангі́я, -гії 
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синантети́ческий синантети́чний; с. мине-
ра́л синантети́чний мінера́л 

синанти́ческий синанти́чний 
сина́нтроп сина́нтроп, -па 
синапомо́рфия синапомо́рфія, -фії 
синапси́дный синапси́дний; с. че́реп си-

напси́дний че́реп 
синапси́ды мн. синапси́ди, -си́д 
синапти́кула синапти́кула, -ли; сло́жная с. 

складна́ синапти́кула 
синаптикулоте́ка синаптикулоте́ка, -ки, 

д. и п. -те́ці, р. мн. -те́к 
сина́птих сина́птих, -ха 
синвулканоми́ктовый синвулканомі́к-

товий 
сингали́т сингалі́т, -ту 
сингене́з сингене́з, -зу 
сингенети́ческий, сингенети́чный син-

генети́чний; с-кая (с-ная) бре́кчия синге-
нети́чна бре́кчія; с-кая (с-ная) за́лежь 
сингенети́чний по́клад; с-кая (с-ная) кон-
кре́ция сингенети́чна конкре́ція; с-кая  
(с-ная) по́ристость сингенети́чна по́рис-
тість; с-кая (с-ная) река́ сингенети́чна річ́ка 
(ріка́); с-кая (с-ная) фа́ция сингенети́чна 
фа́ція; с-кие (с-ные) включе́ния сингене-
ти́чні вклю́чення; с-кие (с-ные) отло-
же́ния сингенети́чні ві́дклади; с. диагене́з 
сингенети́чний діагене́з; с. доломи́т син-
генети́чний доломі́т; с. минера́л сингене-
ти́чний мінера́л; с-кое (с-ное) месторож-
де́ние сингенети́чне родо́вище 

сингени́т сингені́т, -ту 
сингле́т сингле́т, -ту 
сингли́фы мн. синглі́фи, -фів 
сингомоклина́ль сингомокліна́ль, -лі, т. 

-ллю 
сингони́я сингоні́я, -ні́ї; аги́рная с. 

агі́рна сингоні́я; вы́сшая с. ви́ща сингоні́я; 
гексаги́рная с. гексагі́рна сингоні́я; гек-
сагона́льная с. гексагона́льна сингоні́я; 
диги́рная с. дигі́рна сингоні́я; квадра́тная с. 
квадра́тна сингоні́я; куби́ческая с. кубі́чна 
сингоні́я; моноги́рная с. моногі́рна син-
гоні́я; моноклина́льная с. монокліна́льна 
сингоні́я; ни́зшая с. ни́жча сингоні́я;  
орторомби́ческая с. орторомбі́чна синго-
ні́я; полиги́рная с. полігі́рна сингоні́я; 
пра́вильная с. пра́вильна сингоні́я; ром-
би́ческая с. ромбі́чна сингоні́я; с. крис-
та́ллов сингоні́я криста́лів; сре́дняя с. 
сере́дня сингоні́я; тетраги́рная с. тетра-

гі́рна сингоні́я; тетрагона́льная с. тетра-
гона́льна сингоні́я; триги́рная с. тригі́рна 
сингоні́я; тригона́льная с. тригона́льна 
сингоні́я; трикли́нная с. триклі́нна сингоні́я 

синдактило́идный синдактило́їдний;  
с-ное строе́ние синдактило́їдна будо́ва 

синдельта́риум синдельта́ріум, -му 
синдети́ческий синдети́чний 
синево́дский синьово́дський; с-кая сви́та 

синьово́дська сві́та 
си́не-зелёный си́ньо-зеле́ний; с.-з-ные 

во́доросли си́ньо-зеле́ні во́дорості 
синекли́за синеклі́за, -зи; краева́я с. 

крайова́ синеклі́за; моско́вская с. мос-
ко́вська синеклі́за; надразло́мная с. над-
розло́мна синеклі́за; нало́женная с. на-
кла́дена синеклі́за; прикаспи́йская с. 
прикаспі́йська синеклі́за; узлова́я с. вуз-
лова́ синеклі́за; унасле́дованная с. успад-
ко́вана синеклі́за 

сине́льниковский сине́льниківський;  
с-кая сви́та сине́льниківська сві́та 

синему́рский, синемю́рский сине-
му́рський, синемю́рський; с. я́рус сине-
му́рський (синемю́рський) я́рус 

синерги́ческий синергі́чний; с-кое воз-
де́йствие синергі́чний вплив (синергі́чна ді́я) 

синере́зис, синере́йзис синере́зис, -су, 
синере́йзис, -су 

синеро́дистый ціа́нистий; с-тое желе́зо 
ціа́нисте залі́зо 

синеще́льский синьоще́льський; с-кие 
слои́ синьоще́льські шари́  

синизотропиза́ция синізотропіза́ція, -ції 
си́ний си́ній; с. асбе́ст си́ній азбе́ст; с. ил 

си́ній мул (наму́л); с. кору́нд си́ній ко-
ру́нд; с. малахи́т си́ній малахі́т; с. турма-
ли́н си́ній турмалі́н; с. шерл си́ній шерл; 
с. шпат си́ній шпат; с-няя гли́на си́ня 
гли́на; с-няя желе́зная руда́ си́ня залі́зна 
руда́; с-няя земля́ си́ня земля́ 

сини́йский сині́йський; с-кая систе́ма 
сині́йська систе́ма 

сини́льный сини́льний 
сининтрузи́вный синінтрузи́вний; с-ная 

да́йка синінтрузи́вна да́йка 
синистродо́нтный синістродо́нтний; 

с. замо́к синістродо́нтний замо́к 
синкинемати́ческий синкінемати́чний 
синкла́за синкла́за, -зи 
синклинало́ид синклінало́їд, -ду 
синклина́ль синкліна́ль, -лі, т. -ллю; 

асимметри́ческая (асимметри́чная) с. 
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асиметри́чна синкліна́ль; вздыма́ющаяся с. 
здійма́льна (підійма́льна) синкліна́ль; вто-
ри́чная с. втори́нна синкліна́ль; килева́я с. 
кільова́ синкліна́ль; компенсацио́нная с. 
компенсаці́йна синкліна́ль; котловинооб-
ра́зная с. улоговиноподі́бна синкліна́ль; 
ло́жная с. неспра́вжня синкліна́ль; опро-
ки́нутая с. переки́нута (переве́рнута, пе-
реве́рнена) синкліна́ль; перевёрнутая с. 
переки́нута синкліна́ль; передова́я с. пе-
редова́ синкліна́ль; пережа́тая с. пере-
ти́снена (перети́снута) синкліна́ль; прос-
та́я с. про́ста́ синкліна́ль; региона́льная с. 
регіона́льна синкліна́ль; сда́вленная с. 
зда́влена (сти́снута) синкліна́ль; симмет-
ри́ческая (симметри́чная) с. симетри́чна 
синкліна́ль; сло́жная с. складна́ синкліна́ль 

синклина́льный синкліна́льний; с-ная 
впа́дина синкліна́льна запа́дина; с-ная 
доли́на синкліна́льна доли́на; с-ная зо́на 
синкліна́льна зо́на; с-ная скла́дка синклі-
на́льна скла́дка; с-ное прогиба́ние синклі-
на́льне угина́ння (прогина́ння); с-ное сед-
ло́ синкліна́льне сідло́; с. бассе́йн синклі-
на́льний басе́йн; с. замо́к синкліна́льний 
замо́к; с. переги́б синкліна́льний переги́н; 
с. плуто́н синкліна́льний плуто́н; с. сброс 
синкліна́льний скид 

синклино́риевый синкліно́рієвий; с-вая 
зо́на синкліно́рієва зо́на 

синклино́рий синкліно́рій, -рія 
синкози́т синкози́т, -ту 
синмо́рфный синмо́рфний; с-ное вклю-

че́ние синмо́рфне вклю́чення 
синнейси́ческий синейси́чний; с-кая 

структу́ра синейси́чна структу́ра; с-кая 
тексту́ра синейси́чна тексту́ра 

синои́т синої́т, -ту 
синоди́ческий синоди́чний 
синони́мика синоні́міка, -ки, д. и п. -міці; 

с. у́гольных пласто́в синоні́міка ву́гі́льних 
пласті́в (шарі́в) 

синойки́я синойкі́я, -кі́ї 
синопа́л синопа́л, -лу 
синопи́т синопі́т, -ту 
синопти́ческий синопти́чний; с-кая 

ка́рта синопти́чна ка́рта (ма́па) 
синорогени́ческий синорогені́чний 
синорогени́я синорогені́я, -нії́ 
синороге́нный синороге́нний 
синрабдосо́ма синрабдосо́ма, -ми 

синседиментацио́нный синседимента-
ці́йний 

синсомати́ческий синсомати́чний; с-кая 
структу́ра синсомати́чна структу́ра 

синтагмати́т синтагмати́т, -ту 
синта́ксия синта́ксія, -сії 
синтаксо́н синтаксо́н, -на 
синта́сский синта́ський; с-кая се́рия 

синта́ська се́рія 
си́нтез си́нтез, -зу; картографи́ческий с. 

картографіч́ний си́нтез; с. минера́лов 
си́нтез мінера́лів; с. Фурье́ си́нтез Фур'є́ 

синте́ксис синте́ксис, -су 
синтекти́ческий синтекти́чний; с-кая 

дифференциа́ция синтекти́чна диферен-
ціа́ція 

синтектони́ческий синтектоні́чний 
синтети́чески-ликвацио́нный синте-

ти́чно-лікваці́йний; с.-л-ная гипо́теза 
синтети́чно-лікваці́йна гіпо́теза 

синтети́ческий синтети́чний; с-кая био-
геогра́фия синтети́чна біогеогра́фія; с-кая 
ка́рта синтети́чна ка́рта (ма́па); с-кая ма́гма 
синтети́чна ма́гма; с-кая нефть синтети́чна 
на́фта; с-кая сейсмогра́мма синтети́чна 
сейсмогра́ма; с-кая таксоно́мия синтети́чна 
таксоно́мія; с. ка́мень синтети́чний ка́мінь; 
с. сброс синтети́чний скид 

синти́п синти́п, -пу 
синтуре́йский синтурі́йський; с-кая 

сви́та синтурі́йська сві́та 
синупалиа́тный синупаліа́тний; с-ная 

ра́ковина синупаліа́тна черепа́шка (му́шля, 
ско́йка) 

си́нус си́нус, -са; антиспира́льный с. 
антиспіра́льний си́нус; гипономи́ческий с. 
гіпономі́чний си́нус; латера́льный с. лате-
ра́льний си́нус; манти́йный с. манті́йний 
си́нус; осево́й с. осьови́й си́нус; пал-
лиа́льный с. паліа́льний си́нус; с. воро́н-
ки си́нус воро́нки; спира́льный с. спі-
ра́льний си́нус 

си́нусный си́нусний; с-ная вы́резка 
си́нусна ви́різка 

синусо́вый синусо́вий; с-вая поло́ска 
синусо́ва сму́жка 

синусоида́льный синусоїда́льний; с-ная 
волна́ синусоїда́льна хви́ля; с-ная крива́я 
синусоїда́льна крива́; с-ная скла́дка сину-
соїда́льна скла́дка 

синусо́идный синусо́їдний; с-ная 
вы́резка синусо́їдна ви́різка 
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синхали́т синхалі́т, -ту 
синхизи́т синхізи́т, -ту 
синхрониза́ция синхроніза́ція, -ції 
синхрони́зм синхроні́зм, -му 
синхрони́ческий, синхрони́чный син-

хроні́чний; с. вид синхроні́чний вид 
синхро́нность синхро́нність, -ності, т.  

-ністю 
синхро́нный синхро́нний; с-ная поля-

риза́ция синхро́нна поляриза́ція; с-ные 
оса́дки синхро́нні оса́дки; с-ные отло-
же́ния синхро́нні ві́дклади; с. ко́мплекс 
синхро́нний ко́мплекс 

синцефало́н синцефало́н, -на 
синцити́т синцити́т, -ту 
синь синь, -ні, т. -нню; го́рная с. гірська́ 

синь; ко́бальтовая с. ко́бальтова синь; 
ме́дная с. мі́дна синь; пари́жская с.  
пари́зька синь; пру́сская с. пру́сська синь; 
с. Тена́ра синь Тена́ра 

синэколо́гия синеколо́гія, -гії 
синю́ховые сущ., мн. синю́хові, -вих 
синя́вский синя́вський; с-кая сви́та си-

ня́вська сві́та 
сирачо́йский сирачо́йський; с-кие слои́ 

сирачо́йські шари́  
сире́на сире́на, -ни 
сире́новые сущ., мн. сире́нові, -вих 
сирингоге́нный сирингоге́нний; с-ная 

пласти́нка сирингоге́нна пласти́нка 
сирингопо́ровый сирингопо́ровий; с-вые 

тру́бки сирингопо́рові трубки́ 
сирингопоро́идный сирингопоро́їдний; 

с-ные перемы́чки сирингопоро́їдні пере-
ми́чки 

сиринготири́дный сиринготири́дний 
сирлези́т сирлези́т, -ту 
сисмонди́н сисмонди́н, -ну 
сисмонди́т сисмонди́т, -ту 
сиссидери́т сисидери́т, -ту 
систе́ма систе́ма, -ми; абиоге́нные с-мы 

земно́й коры́ абіоге́нні систе́ми земно́ї 
кори́; автоматизи́рованная с. автомати-
зо́вана систе́ма; аги́рная с. агі́рна систе́ма; 
автоно́мная с. автоно́мна систе́ма; аль-
го́нская с. альго́нська систе́ма; амбула-
кра́льная с. амбулакра́льна систе́ма; ан-
га́рская с. анга́рська систе́ма; аними-
ки́йская с. анімікі́йська систе́ма; антра-
коли́товая с. антраколі́това систе́ма; апи-
ка́льная с. апіка́льна систе́ма; бе́лтская с. 
бе́лтська систе́ма; бивариа́нтная с. біва-

ріа́нтна систе́ма; бина́рная с. біна́рна сис-
те́ма; биоко́стная с. земно́й коры́ біокіст-
кова́ систе́ма земно́ї кори́; ботни́ческая с. 
ботні́чна систе́ма; буго́рчатая с. горбку-
ва́та систе́ма; бурзя́нская с. бурзя́нська 
систе́ма; бу́ферная с. бу́ферна систе́ма; ва-
ра́нгская с. вара́нгська систе́ма; ве́ндская с. 
ве́ндська систе́ма; виндхи́йская с. вінд-
хі́йська систе́ма; водоно́сная с. водоно́сна 
систе́ма; вычисли́тельная с. обчи́слюваль-
на систе́ма; газораспредели́тельная с. газо-
розподі́льна систе́ма; газоуравни́тельная с. 
газозрівня́льна (газозрі́внювальна) систе́ма; 
гаплобаза́льтовая с. гаплобаза́льтова 
систе́ма; гексагона́льная с. гексагона́льна 
систе́ма; геологи́ческая с. геологі́чна сис-
те́ма; геоморфологи́ческая с. геоморфо-
логі́чна систе́ма; геосинклина́льная с. 
геосинкліна́льна систе́ма; геохими́ческая с. 
геохімі́чна систе́ма; гидродинами́ческая с. 
гідродинамі́чна систе́ма; гидротерма́ль-
ная с. гідротерма́льна систе́ма; гомо-
ге́нная с. гомоге́нна систе́ма; го́рная с. 
гірська́ систе́ма; двои́чная с. счисле́ния 
подві́йна систе́ма чи́слення; дево́нская с. 
дево́нська систе́ма; дивариа́нтная с. ди-
варіа́нтна систе́ма; динами́ческая с. ди-
намі́чна систе́ма; диспе́рсная с. диспе́рсна 
систе́ма; дифференциа́льная с. диферен-
ціа́льна систе́ма; до́пплеровская с. 
до́плерівська систе́ма; дрени́рующая с. 
дренува́льна (дрену́юча) систе́ма; еди́ная с. 
єди́на систе́ма; есте́ственная с. приро́дна 
систе́ма; есте́ственная филогенети́чес-
кая с. приро́дна філогенети́чна систе́ма; 
жи́дкостная с. ріди́нна систе́ма; за-
кры́тая с. закри́та систе́ма; за́мкнутая с. 
за́мкнена (за́мкнута) систе́ма; земе́льная с. 
земе́льна систе́ма; иерархи́ческая с. ієрар-
хі́чна систе́ма; изометри́ческая с. ізомет-
ри́чна систе́ма; изотерми́ческая с. ізотер-
мі́чна систе́ма; и́мпульсная радиогеоде-
зи́ческая с. і́мпульсна радіогеодези́чна 
систе́ма; инвариа́нтная с. інваріа́нтна 
систе́ма; инерциа́льная с. інерціа́льна 
систе́ма; информацио́нно-поиско́вая с. 
інформаці́йно-розві́дувальна (інформаці́йно-
розшуко́ва, інформаці́йно-пошуко́ва) сис-
те́ма; иску́сственная филогенети́ческая с. 
шту́чна філогенети́чна систе́ма; исуа́нс-
кая с. ісуа́нська систе́ма; каменноу́голь-
ная с. кам'янову́гі́льна систе́ма; ка́мерная с. 
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ка́мерна систе́ма; ка́мерно-столбова́я с. 
разрабо́тки ка́мерно-стовпова́ систе́ма 
розро́бки; капилля́рная с. капіля́рна сис-
те́ма; ка́пская с. ка́пська систе́ма; кемб-
ри́йская с. кембрі́йська систе́ма; комби-
ни́рованная с. комбіно́вана систе́ма; кри-
сталли́ческая с. кристалі́чна систе́ма; 
кристаллографи́ческая с. кристалогра-
фі́чна систе́ма; крути́льная с. крути́льна 
систе́ма; лигаме́нтная с. лігаме́нтна сис-
те́ма; лока́льная ортогона́льная с. коор-
дина́т лока́льна ортогона́льна систе́ма 
координа́т; магмати́ческая с. магмати́чна 
систе́ма; мелова́я с. кре́йдова (крейдяна́) 
систе́ма; многопроце́ссорная с. багато-
проце́сорна систе́ма; моновариа́нтная с. 
моноваріа́нтна систе́ма; моноклина́льная с. 
монокліна́льна систе́ма; непозицио́нная с. 
коди́рования непозиці́йна систе́ма коду-
ва́ння; неравнове́сные с-мы земно́й 
коры́ нерівнова́жні систе́ми земно́ї кори́; 
нонвариа́нтная с. нонваріа́нтна систе́ма; 
нуммули́товая с. нумулі́това систе́ма; 
объёмная с. наблюде́ний об'є́мна систе́ма 
спостере́жень; оза́ркская с. оза́ркська 
систе́ма; ооли́товая с. оолі́това систе́ма; 
ордови́кская с. ордови́цька систе́ма; ор-
торомби́ческая с. орторомбі́чна систе́ма; 
отво́дная с. відвідна́ систе́ма; палео-
ге́новая с. палеоге́нова систе́ма; пен-
сильва́нская с. пенсильва́нська систе́ма; 
перви́чная с. перви́нна систе́ма; 
пе́рмская с. пе́рмська систе́ма; пло́ская с. 
заря́дов пло́ска систе́ма заря́дів; пози-
цио́нная с. коди́рования позиці́йна сис-
те́ма кодува́ння; ползу́щая с. разрабо́тки 
повзу́ча систе́ма розро́бки; полива-
риа́нтная с. поліваріа́нтна систе́ма; поли-
ги́рная с. полігі́рна систе́ма; полиго́нная 
с. наблюде́ний поліго́нна систе́ма спосте-
ре́жень; полицикли́ческая с. поліцик-
лі́чна систе́ма; по́чвенно-расти́тельные 
с-мы ґрунто́во-росли́нні систе́ми; по́чвенные 
с-мы ґрунтові́ систе́ми; пра́вильная с. 
пра́вильна систе́ма; проводя́щая с. кана́лов 
провідна́ систе́ма кана́лів; равнове́сные  
с-мы земно́й коры́ рівнова́жні систе́ми 
земно́ї кори́; радиа́льная с. вулка́нов 
радіа́льна систе́ма вулка́нів; радиа́льная 
с. сто́ка радіа́льна систе́ма сто́ку; радио-
геодези́ческая с. радіогеодези́чна сис-
те́ма; регмати́ческая с. регмати́чна сис-

те́ма; речна́я с. річкова́ систе́ма; решёт-
чатая с. ґратча́ста систе́ма; рифе́йская с. 
рифе́йська систе́ма; ри́фтовая с. ри́фтова 
систе́ма; ромби́ческая с. ромбі́чна сис-
те́ма; рудообразу́ющая с. рудотві́рна сис-
те́ма; свиони́йская с. свіоні́йська систе́ма; 
сивали́кская с. сивалі́кська систе́ма;  
силури́йская с. силурі́йська систе́ма;  
сини́йская с. сині́йська систе́ма; с. ара-
ва́лли систе́ма арава́ллі; с. боково́й 
ли́нии систе́ма бічно́ї (боково́ї) лі́нії; 
с. Боме́ систе́ма Боме́; с. вентерсдо́рп 
систе́ма вентерсдо́рп; с. Витватерсра́нд 
систе́ма Вітватерсра́нд; с. Вута́й систе́ма 
Вута́й; с. геофизи́ческих рабо́т систе́ма 
геофізи́чних робі́т; с. Гондва́на систе́ма 
Гондва́на; с. да́ек систе́ма да́йок; с. Дэ́ли 
систе́ма Де́лі; с. едини́ц систе́ма одини́ць; 
с. иррава́ди систе́ма ірава́ді; с. ката́нга 
систе́ма ката́нга; с. ко́нго систе́ма ко́нго; 
с. кристаллиза́ции систе́ма кристаліза́ції; 
с. криста́ллов систе́ма криста́лів; с. куд-
дала́х систе́ма куддала́х; с. мекра́м сис-
те́ма мекра́м; с. наблюде́ний систе́ма спо-
стере́жень; с. назе́много контро́ля сис-
те́ма назе́много контро́лю; с. отде́льности 
систе́ма окре́мості; с. пересека́ющихся 
жил систе́ма пересічни́х жил; с. разви́тия 
систе́ма ро́звитку; с. разло́мов систе́ма 
розло́мів; с. разрабо́тки систе́ма роз-
ро́бки; с. ступе́нчатых сбро́сов систе́ма 
східча́стих (ступі́нчастих) ски́дів; с. тран-
сваа́ль-на́ма систе́ма трансваа́ль-на́ма; 
с. тре́щин систе́ма трі́щин; с. фенни́нь 
систе́ма фені́нь; с. ка́рру систе́ма ка́рру; 
с. хейа́н систе́ма хейа́н; скла́дчатая с. 
складча́ста систе́ма; сло́жная с. складна́ 
систе́ма; слои́стая с. шарува́та систе́ма; 
сопряжённая с. тре́щин сполу́чена 
(з'є́днана) систе́ма трі́щин; стациона́рные 
с-мы земно́й коры́ стаціона́рні систе́ми 
земно́ї кори́; сте́ртская с. сте́ртська сис-
те́ма; столбовы́е с-мы разрабо́тки стов-
пові́ систе́ми розро́бки; сходя́щаяся с. 
тре́щин збі́жна систе́ма трі́щин; текто-
ни́ческая с. тектоні́чна систе́ма; теле-
измери́тельная с. телевимі́рювальна сис-
те́ма; термогравитацио́нная с. термогра-
вітаці́йна систе́ма; тессера́льная с. тесе-
ра́льна систе́ма; тетрагона́льная с. тетра-
гона́льна систе́ма; техноге́нные с-мы 
земно́й коры́ техноге́нні систе́ми земно́ї 
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кори́; типологи́ческая с. типологі́чна 
систе́ма; то́чечная с. точко́ва́ систе́ма; 
трансляцио́нная с. трансляці́йна систе́ма; 
тра́нспортная с. тра́нспортна систе́ма; 
трети́чная с. трети́нна систе́ма; трёхкли-
номе́рная с. триклинови́мірна систе́ма; 
трёхфа́зная с. трифа́зна систе́ма; 
триа́совая с. тріа́сова систе́ма; тройна́я с. 
потрі́йна систе́ма; усили́тельная с. під-
си́лювальна систе́ма; фа́зовая с. фа́зова 
систе́ма; ферромагни́тная измери́тель-
ная с. феромагні́тна вимі́рювальна сис-
те́ма; фикси́рованная с. фіксо́вана сис-
те́ма; флювиа́льная с. флювіа́льна систе́ма; 
центра́льная с. наблюде́ний центра́льна 
систе́ма спостере́жень; четверти́чная с. 
четверти́нна систе́ма; эдиака́рская с. 
едіака́рська систе́ма; экологи́ческая с. 
екологі́чна систе́ма; экспе́ртная с. екс-
пе́ртна систе́ма; эктосомати́ческая с. 
ектосомати́чна систе́ма; эндосома-
ти́ческая с. ендосомати́чна систе́ма; эпи-
генети́ческая с. епігенети́чна систе́ма; 
юрмати́нская с. юрмати́нська систе́ма; 
ю́рская с. ю́рська систе́ма 

систематиза́ция систематиза́ція, -ції 
систематизи́ровать[ся] систематизува́ти[ся], 

-зу́ю, -зу́єш, -зу́є[ться] 
система́тика система́тика, -ки, д. и п. -тиці; 

есте́ственная с. природни́ча система́тика; 
кладисти́ческая с. кладисти́чна систе-
ма́тика; петрографи́ческая с. петрогра-
фі́чна система́тика; филогенети́ческая с. 
філогенети́чна система́тика 

системати́ческий системати́чний; с-кая 
классифика́ция системати́чна класифі-
ка́ція; с-кая минерало́гия системати́чна 
мінерало́гія; с-кая погре́шность система-
ти́чна по́хибка; с-кое значе́ние система-
ти́чне зна́чення 

систе́мный систе́мний; с-ное управле́ние 
систе́мне управлі́ння; с. ана́лиз систе́мний 
ана́ліз; с. подхо́д систе́мний підхі́д 

системогенети́ческий системогенети́чний; 
с. зако́н системогенети́чний зако́н 

ситапари́т ситапари́т, -ту 
си́то си́то, -та; вибрацио́нное с. вібра-

ці́йне си́то 
си́товый, ситови́дный си́товий, ситопо-

ді́бний; с-вая (с-ная) аперту́ра си́това 
(ситоподі́бна) аперту́ра; с-ная пласти́нка 
ситоподі́бна пласти́нка; с-ная тру́бка си-

топоді́бна тру́бка; с-вая (с-ная) шкала́ 
си́това (ситоподі́бна) шкала́; с-вая струк-
ту́ра си́това структу́ра; с. ана́лиз си́товий 
ана́ліз 

ситуацио́нный ситуаці́йний; с. план си-
туаці́йний план 

сифа́нкл сифа́нкл, -ла 
сифе́ма сифе́ма, -ми 
сифо́н сифо́н, -на; анеукоани́товый с. 

анеукоані́товий сифо́н; вво́дный с. увід-
ни́й сифо́н; вне́шний с. зо́внішній сифо́н; 
вну́тренний с. вну́трішній сифо́н; вывод-
но́й с. вивідни́й сифо́н; голохоани́товый с. 
голохоані́товий сифо́н; клоа́чный с. 
клоа́чний сифо́н; краево́й с. крайови́й 
сифо́н; маргина́льный с. маргіна́льний 
сифо́н; микросохоани́рованный с. мікро-
сохоано́ваний сифо́н; ортохоани́товый с. 
ортохоані́товий сифо́н; пусто́й с. по-
ро́жній (пусти́й) сифо́н; центра́льный с. 
центра́льний сифо́н; эллипохоани́товый с. 
еліпохоані́товий сифо́н 

сифона́льный сифона́льний; с-ная бо-
ро́здка сифона́льна борозе́нка; с-ная зо́на 
сифона́льна зо́на; с-ная ложби́на сифо-
на́льна уло́го́вина; с-ная ло́пасть сифо-
на́льна ло́пать; с-ная мускулату́ра сифо-
на́льна мускулату́ра; с-ная площа́дка 
сифона́льна площа́дка; с-ная полоса́ си-
фона́льна сму́га; с-ная скла́дка сифо-
на́льна скла́дка; с-ная я́мка сифона́льна 
я́мка; с-ное отве́рстие сифона́льний о́твір; 
с-ное седло́ сифона́льне сідло́; с-ные от-
ложе́ния сифона́льні ві́дклади; с. вы́рез 
сифона́льний ви́різ; с. вы́ступ сифо-
на́льний ви́ступ; с. желобо́к сифона́льний 
жолобо́к; с. кана́л сифона́льний кана́л; 
с. край сифона́льний край; с. просве́т 
сифона́льний просві́т; с. сто́лбик сифо-
на́льний сто́впчик 

сифоне́и, сифо́новые сущ., мн. сифоне́ї, 
-не́й, сифо́нові, -вих; муто́вчатые с. кіль-
ча́сті сифоне́ї (сифо́нові) 

сифони́рование сифонува́ння 
сифо́нниковый сифо́новий; с-вые 

во́доросли сифо́нові во́дорості 
сифо́нный сифо́нний; с-ная боро́здка 

сифо́нна борозе́нка; с-ная воро́нка си-
фо́нна воро́нка; с-ная ду́дка сифо́нна 
ду́дка; с-ная ло́пасть сифо́нна ло́пать;  
с-ная лу́ковица сифо́нна цибули́на; с-ная 
ма́нтия сифо́нна ма́нтія; с-ная подкла́дка 
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сифо́нна підкла́дка; с-ная полоса́ сифо́нна 
сму́га; с-ная сте́нка сифо́нна сті́нка; с-ная 
сторона́ сифо́нний бік (сифо́нна сторона́); 
с-ная ткань сифо́нна ткани́на; с-ная 
тру́бка сифо́нна тру́бка; с-ное седло́ си-
фо́нне сідло́; с. исто́чник сифо́нне джере-
ло́; с. сегме́нт сифо́нний сегме́нт; с. фут-
ля́р сифо́нний футля́р 

сифоногли́ф сифоноглі́ф, -фа 
сифонопле́кс сифонопле́кс, -са 
сифонопо́ра сифонопо́ра, -ри 
сифоносте́ла сифоносте́ла, -ли 
сифоносто́мный сифоносто́мний; с-ная 

аперту́ра сифоносто́мна аперту́ра; с-ная 
ра́ковина сифоносто́мна черепа́шка 
(му́шля, ско́йка); с-ное у́стье сифоно-
сто́мне у́стя 

сифоно́граф сифоно́граф, -фа 
сифонофо́ссула сифонофо́сула, -ли 
сифу́нкул сифу́нкул, -ла 
сицили́йский сицилі́йський; с-кая тер-

ра́са сицилі́йська тера́са; с. век сици-
лі́йський вік; с. янта́рь сицилі́йський  
буршти́н (янта́р) 

сиэли́т сіелі́т, -ту 
сия́ние ся́йво; поля́рное с. поля́рне ся́йво 
сия́ющий ся́ючий; с. блеск ся́ючий блиск 
скакки́т скакіт́, -ту 
скала́ ске́ля, -лі, т. -лею; берегова́я с. 

берегова́ ске́ля; грибови́дная с. грибопо-
ді́бна ске́ля; изоли́рованная с. ізольо́вана 
ске́ля; подво́дная с. підво́дна ске́ля; экзо-
ти́ческая с. екзоти́чна ске́ля 

скала́-гриб ске́ля-гриб, ске́лі-гриба́ 
скала́-свиде́тель ске́ля-сві́док, ске́лі-сві́дка 
скалено́эдр скалено́едр, -ра; дитриго-

на́льный с. дитригона́льний скалено́едр; 
квадра́тный с. квадра́тний скалено́едр; 
тетрагона́льный с. тетрагона́льний ска-
лено́едр 

скаленоэдри́ческий скаленоедри́чний; 
с-кая фо́рма скаленоедри́чна фо́рма; 
с. га́битус скаленоедри́чний га́бітус 

скаленоэдрови́дный скаленоедроподі́бний; 
с. га́битус скаленоедроподі́бний га́бітус 

скали́стость скеля́стість, -тості, т. -тістю 
скали́стый скеля́стий; с-тая верши́на 

скеля́ста верши́на; с-тая пусты́ня ске-
ля́ста пусте́ля; с-тая равни́на скеля́ста 
рівни́на; с-тая терра́са скеля́ста тера́са; 
с. бе́рег скеля́стий бе́рег; с. мыс скеля́стий 
мис; с. наве́с скеля́стий наві́с 

ска́льный с. скельови́й (ске́льний) шар  
скалообразу́ющий скелетві́рний 
ска́лывание ско́лювання 
ска́лывать[ся], сколо́ть[ся] ско́лювати[ся], 

-люю, -люєш, -лює[ться], сколо́ти[ся], -лю́,  
-леш, ско́леть[ся] 

ска́льный скельови́й, ске́льний; с-ная 
поро́да скельова́ (ске́льна) поро́да; с. грунт 
скельови́й (ске́льний) ґрунт 

скаляри́дии мн. скаляри́дії, -дій 
скаляри́дный скаляри́дний; с-ная 

ра́ковина скаляри́дна черепа́шка (му́шля, 
ско́йка) 

скаля́рный скаля́рний; с-ная модифи-
ка́ция скаля́рна модифіка́ція; с-ные 
да́нные скаля́рні да́ні; с-ные сво́йства 
скаля́рні власти́вості; с. потенциа́л ска-
ля́рний потенціа́л 

сканде́тный сканде́тний; с-ная рабдо-
со́ма сканде́тна рабдосо́ма 

ска́ндий ска́ндій, -дію 
скандина́вский скандина́вський; с-кая 

фа́за скла́дчатости скандина́вська фа́за 
складча́стості; с. ледни́к скандина́вський 
льодови́к; с. тип ледника́ (оледене́ния) 
скандина́вський тип льодовика́ (зледе-
ні́ння, заледені́ння); с-кое оледене́ние 
скандина́вське зледені́ння (заледені́ння) 

скани́йский скані́йський; с-кое оледе-
не́ние скані́йське зледені́ння (заледені́ння) 

скани́рующий сканува́льний; с-щая 
спектроме́трия сканува́льна спектро-
ме́трія 

скано́ит скано́їт, -ту 
скапливание нагрома́дження, ску́пчення 
ска́пливаться, скопи́ться нагрома́джу-

ватися, -джується, ску́пчуватися, -чується, 
нагрома́дитися, -диться, ску́пчитися, -читься 

скаполи́т скаполі́т, -ту; обыкнове́нный с. 
звича́йний скаполі́т 

скаполитиза́ция скаполітиза́ція, -ції 
скаполити́т скаполіти́т, -ту 
ска́пус ска́пус, -су 
скарбро́ит скарбро́їт, -ту 
скарн скарн, -ну; автореакцио́нный с. 

автореакці́йний скарн; апосилика́тный с. 
апосиліка́тний скарн; известко́вый с. 
вапни́стий скарн; магнезиа́льный с. маг-
незіа́льний скарн; реакцио́нный с. реак-
ці́йний скарн; с. фронта́льного ти́па 
скарн фронта́льного ти́пу 
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ска́рновый ска́рновий; с-вое месторож-
де́ние ска́рнове родо́вище; с-вые отло-
же́ния ска́рнові ві́дклади 

скарно́ид скарно́їд, -ду 
скарнообразова́ние скарноутво́рення, 

(неоконч. д. – ещё) скарноутво́рювання, 
скарнотво́рення 

скарноподо́бный скарноподі́бний 
скат скат, -ту; полево́й с. польови́й скат; 

с. ребра́ скат ребра́ 
скаттергра́мма скатергра́ма, -ми 
ска́тывание ско́чування; с. жи́лы 

ско́чування жи́ли; с. ру́дного те́ла 
ско́чування ру́дного ті́ла 

скафико́н скафіко́н, -ну 
скафи́товый скафі́товий; с. тип зави-

ва́ния ра́ковины скафі́товий тип за-
кру́чування черепа́шки (му́шлі, ско́йки) 

скафогнати́т скафогнати́т, -ту 
скафопо́д скафопо́д, -ду 
скафоцери́т скафоцери́т, -ту 
скачкообра́зный стрибкоподі́бний; с-ная 

вариа́ция стрибкоподі́бна варіа́ція; с-ная 
изме́нчивость стрибкоподі́бна мінли́вість; 
с-ная инъе́кция стрибкоподі́бна ін'є́кція; 
с-ная эволю́ция стрибкоподі́бна ево-
лю́ція; с-ное разви́тие стрибкоподі́бний 
ро́звиток 

скачо́к стрибо́к, -бка́; углефикацио́нный с. 
вуглефікаці́йний стрибо́к 

сква́жина 1. (пробурённое отверстие в 
почве) свердлови́на, -ни; артезиа́нская с. 
артезіа́нська свердлови́на; аэри́рующая с. 
аерува́льна (аеру́юча) свердлови́на; безре-
зульта́тная с. безрезульта́тна свердло-
ви́на; безру́дная с. безру́дна свердлови́на; 
бро́шенная с. поки́нута свердлови́на; бу-
рова́я с. бурова́ свердлови́на; вентиля-
цио́нная с. вентиляці́йна свердлови́на; 
взрывна́я с. вибухо́ва свердлови́на; 
высоконапо́рная с. високонапі́рна́ сверд-
лови́на; га́зовая с. га́зова свердлови́на; 
геологи́ческая с. геологі́чна свердлови́на; 
геофизи́ческая с. геофізи́чна свердло-
ви́на; гидрогеологи́ческая с. гідрогеоло-
гі́чна свердлови́на; горизонта́льная с. 
горизонта́льна свердлови́на; добы́чная с. 
добувна́ свердлови́на; дутьева́я с. дуттьо-
ва́ свердлови́на; заби́тая с. заби́та сверд-
лови́на; загло́хшая с. заглу́хла свердло-
ви́на; зако́нтурная с. зако́нтурна свердло-
ви́на; зало́женная с. закла́дена свердло-

ви́на; инжене́рно-геологи́ческая с. інже-
не́рно-геологіч́на свердлови́на; кон-
тро́льная с. контро́льна свердлови́на; 
морска́я с. морська́ свердлови́на; наблю-
да́тельная с. спостере́жна свердлови́на; 
нагнета́тельная с. нагніта́льна свердло-
ви́на; накло́нная с. похи́ла свердлови́на; 
напра́вленная с. спрямо́вана свердло-
ви́на; напра́вленно-искривлённая с. 
спрямо́вано-ви́кривлена свердлови́на; не-
взо́рванная с. непіді́рвана свердлови́на; 
некапти́рованная с. некапто́вана сверд-
лови́на; непродукти́вная с. непродук-
ти́вна свердлови́на; несоверше́нная с. 
недоскона́ла свердлови́на; нефтяна́я с. 
на́фто́ва свердлови́на; оконту́ривающая с. 
оконту́рювальна свердлови́на; опо́рная с. 
опо́рна свердлови́на; параметри́ческая с. 
параметри́чна свердлови́на; перели-
ва́ющаяся с. переливна́ свердлови́на; по-
глощающая с. вбирна́ (поглина́льна)  
свердлови́на; подса́сывающая с. під-
смо́ктувальна свердлови́на; подсолева́я с. 
підсольова́ свердлови́на; поиско́вая с. 
пошуко́ва (розшуко́ва, розві́дувальна) 
свердлови́на; продукти́вная с. продук-
ти́вна свердлови́на; пульси́рующая с. 
пульсу́юча свердлови́на; пуста́я с. по-
ро́жня (пуста́) свердлови́на; пьезомет-
ри́ческая (напо́рная) с. п'єзометри́чна 
(напі́рна́) свердлови́на; разве́дочная с. 
розві́дувальна свердлови́на; разве́дочно-
эксплуатацио́нная с. розві́дувально-
експлуатаці́йна свердлови́на; раз-
гру́зочная с. розванта́жувальна свердло-
ви́на; реаги́рующая с. реагу́юча свердло-
ви́на; ру́дная с. ру́дна свердлови́на; са-
моизлива́ющая с. самовиливна́ свердло-
ви́на; сме́жная с. сумі́жна свердлови́на; 
соляноку́польная с. соляноба́нева (соля-
ноку́польна) свердлови́на; структу́рная с. 
структу́рна свердлови́на; суха́я с. суха́ 
свердлови́на; торпеди́рованная с. торпе-
до́вана свердлови́на; фонтани́рующая с. 
фонтану́юча (фонтанува́льна) свердло-
ви́на; центра́льная с. центра́льна сверд-
лови́на; эксплуатацио́нная с. експлуата-
ці́йна свердлови́на; 

2. (щель) шпа́ра, -ри, щіли́на, -ни 
сква́жина-ороси́тель свердлови́на-зро́-

шувач, свердлови́ни-зро́шувача 
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сква́жина-пьезо́метр свердлови́на-
п'єзо́метр, свердлови́ни-п'єзо́метра 

сква́жинный свердлови́нний; с-ная гео-
фи́зика свердлови́нна геофі́зика; с-ная 
гидродобы́ча свердлови́нний гідродо-
бу́ток; с-ное измере́ние свердлови́нне 
вимі́рювання (свердлови́нний ви́мір); 
с. вариа́нт свердлови́нний варіа́нт; с. гидро-
добы́чный агрега́т свердлови́нний гідро-
добувни́й агрега́т; с. гравиме́тр свердло-
ви́нний гравіме́тр; с. карота́ж свердло-
ви́нний карота́ж; с. магнито́метр свердло-
ви́нний магніто́метр; с. плотноме́р сверд-
лови́нний густомі́р; с. прибо́р свердло-
ви́нний при́лад; с. резистиви́метр сверд-
лови́нний резистиві́метр; с. сейсмо́граф 
свердлови́нний сейсмо́граф; с. телеви́зор 
свердлови́нний телеві́зор 

сква́жность, сква́жистость шпару-
ва́тість, -тості, т. -тістю; акти́вная с. ак-
ти́вна шпарува́тість; капилля́рная с. капі-
ля́рна шпарува́тість; некапилля́рная с. 
некапіля́рна шпарува́тість; с. поро́д шпа-
рува́тість порі́д 

сква́жный, сква́жистый шпарува́тий 
сквозно́й крізни́й, на́скрізний; с-на́я до-

ли́на крізна́ (на́скрізна) доли́на; с-на́я 
тре́щина на́скрізна тріщ́ина; с. авлакоге́н 
крізни́й (на́скрізний) авлакоге́н; с. мине-
ра́л на́скрізний мінера́л; с. та́лик 
на́скрізний та́лик 

скеле́т 1. скеле́т, -та; амбулакра́льный 
околоротово́й с. амбулакра́льний навко-
лоротови́й скеле́т; астро́идный с. аст-
ро́їдний скеле́т; база́льный с. база́льний 
скеле́т; вне́шний с. зо́внішній скеле́т; 
внеяче́истый с. кора́ллов позакомір-
ко́вий скеле́т кора́лів; вну́тренний с. 
вну́трішній скеле́т; диктиона́льный с. 
диктіона́льний скеле́т; дополни́тельный с. 
додатко́вий скеле́т; известко́вый с. ко-
ра́лла вапня́ний скеле́т кора́ла; интерсеп-
та́льный с. інтерсепта́льний скеле́т; 
ко́жный с. шкі́рний скеле́т; кремнёвый с. 
кремі́нний (крем'яни́й) скеле́т; листи́дный с. 
лісти́дний скеле́т; минерализо́ванный с. 
мінералізо́ваний скеле́т; монти́рованный с. 
монто́ваний скеле́т; нару́жный с. 
зо́внішній скеле́т; посткраниа́льный с. 
посткраніа́льний скеле́т; решётчатый с. 
ґратча́стий скеле́т; се́тчатый с. сітча́стий 
(сітча́тий) скеле́т (кістя́к); с. гру́нта скеле́т 

ґру́нту; с. криста́лла скеле́т криста́ла; 
с. сфероли́та скеле́т сферолі́ту; сфе-
ро́идный с. сферо́їдний скеле́т; фарет-
ро́нный с. фаретро́нний скеле́т; шлемо-
обра́зный с. шоломоподі́бний скеле́т; 

2. (костный) кістя́к, -ка́; заро́дышевый с. 
за́родко́вий кістя́к; ископа́емый с. викоп-
ни́й кістя́к; перви́чный с. перви́нний кіс-
тя́к; хрящева́тый с. хрящува́тий кістя́к; 

3. карка́с, -са; осево́й с. осьови́й карка́с; 
основно́й с. основни́й карка́с 

скеле́тный 1. скеле́тний; основна́я  
с-ная ткань основна́ кістяко́ва (скеле́тна) 
ткани́на; с-ная по́чва скеле́тний ґрунт;  
с-ная структу́ра скеле́тна структу́ра;  
с-ное образова́ние скеле́тне утво́рення; 
с. грунт скеле́тний ґрунт; с. криста́лл 
скеле́тний криста́л; с. минера́л скеле́тний 
мінера́л; с. элеме́нт скеле́тний елеме́нт; 
экзотека́льные с-ные элеме́нты екзоте-
ка́льні скеле́тні елеме́нти; эндотека́льные 
с-ные элеме́нты ендотека́льні скеле́тні 
елеме́нти; 

2. (костный) кістяко́вий; с-ная часть 
ку́бка кістяко́ва части́на ку́бка; 

3. карка́совий, карка́сний; с-ная пере-
мы́чка карка́сова (карка́сна) переми́чка 

скелетообразу́ющий скелетотві́рний;  
с-щая фо́рма скелетотві́рна фо́рма 

скеммати́т скемати́т, -ту 
скептихиге́нный скептихіге́нний; с-ная 

поро́да скептихіге́нна поро́да 
скиаги́т скіагі́т, -ту 
скиали́т скіалі́т, -ту 
скидда́вский скида́вський; с. я́рус ски-

да́вський я́рус 
скин-эффе́кт скін-ефе́кт, -ту 
скип скіп, -пу 
скипетрови́дный скіпетроподі́бний; 

с. кварц скіпетроподі́бний кварц 
ски́повый скі́повий 
ски́по-клеть скі́по-кліть, -ті, т. -ттю 
ски́фский скі́фський; с-кая гли́на 

скі́фська гли́на; с-кая эпо́ха скі́фська 
епо́ха; с. я́рус скі́фський я́рус 

склад склад; ба́зисный с. взры́вчатых 
веще́ств (ВВ) ба́зисний склад вибухо́вих 
речови́н (ВР); карье́рный с. кар'є́рний 
склад; пожа́рный с. поже́жний склад 

скла́дка скла́дка, -ки, д. и п. -дці, р. мн.  
-док; аллохто́нная с. алохто́нна скла́дка; 
альпи́йская с. альпі́йська скла́дка;  
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антиверге́нтная с. антиверге́нтна скла́дка; 
антиклина́льная с. антикліна́льна скла́дка; 
асимметри́ческая (асимметри́чная) с. 
асиметри́чна скла́дка; бескорнева́я с. без-
корене́ва скла́дка; брахиантиклина́льная с. 
брахіантикліна́льна скла́дка; веерооб-
ра́зная с. віялоподі́бна скла́дка; верти-
ка́льная с. вертика́льна скла́дка; 
вло́женная с. вкла́дена скла́дка; внутри-
ко́ровая с. внутрішньоко́рова скла́дка; 
во́гнутая с. уві́гну́та скла́дка; волни́стая с. 
хвиля́ста скла́дка; втори́чная с. втори́нна 
скла́дка; второстепе́нная с. другоря́дна 
скла́дка; вы́положенная с. ви́положена 
скла́дка; вы́тянутая с. ви́довжена 
скла́дка; гармони́чная с. гармоні́йна (гар-
моні́чна) скла́дка; генерати́вная с. гене-
рати́вна скла́дка; гла́вная с. головна́ (ос-
новна́) скла́дка; глуби́нная с. глиби́нна 
скла́дка; глы́бовая с. бри́лова (гли́бова) 
скла́дка; гляциа́льная с. гляціа́льна 
скла́дка; гомоклина́льная с. гомоклі-
на́льна скла́дка; горизонта́льная с. гори-
зонта́льна скла́дка; гравитацио́нная с. гра-
вітаці́йна скла́дка; гребневи́дная с. гребе-
неподі́бна скла́дка; дендри́рованная с. ден-
дро́вана скла́дка; диагона́льная с. діаго-
на́льна скла́дка; диапи́ровая с. діапі́рова 
скла́дка; диверге́нтная с. диверге́нтна 
скла́дка; дизъюнкти́вная с. диз'юнкти́вна 
скла́дка; дисгармони́чная с. дисгармо-
ні́йна скла́дка; дополни́тельная с. додат-
ко́ва скла́дка; есте́ственная с. приро́дна 
скла́дка; закры́тая с. закри́та скла́дка; 
за́мкнутая с. за́мкнена (за́мкнута) 
скла́дка; запроки́нутая с. заки́нена (за-
ки́нута, відки́нута) скла́дка; зарож-
да́ющаяся с. заро́джувальна скла́дка; за-
туха́ющая с. загаса́льна (згаса́юча, зага-
са́юча) скла́дка; зигзагообра́зная с. зигза-
гоподі́бна скла́дка; изоклина́льная с. 
ізокліна́льна скла́дка; килеви́дная с. кіле-
поді́бна скла́дка; коленообра́зная с. колі-
ноподі́бна скла́дка; коллюмеля́рная с. 
колюмеля́рна скла́дка; компете́нтная с. 
компете́нтна скла́дка; конседимента-
цио́нная с. конседиментаці́йна скла́дка; 
концентри́ческая с. концентри́чна 
скла́дка; коро́бчатая с. коро́бчаста 
скла́дка; ко́ровая с. ко́рова скла́дка; коса́я с. 
ко́са (скісна́, навскі́сна) скла́дка; краева́я с. 
крайова́ скла́дка; крута́я с. крута́ (стрімка́, 

стрімча́ста) скла́дка; кулисообра́зная с. 
кулісоподі́бна скла́дка; куполови́дная 
(куполообра́зная) с. банеподі́бна (купо-
лоподі́бна) скла́дка; ла́вовая с. ла́вова 
скла́дка; ладьеви́дная (ладьеобра́зная) с. 
човноподі́бна скла́дка; леднико́вая с. льо-
довико́ва скла́дка; лежа́чая с. лежа́ча 
скла́дка; лине́йная с. ліні́йна скла́дка; 
магматоге́нная с. магматоге́нна скла́дка; 
маку́шечная с. верше́чкова (верхі́вкова) 
скла́дка; мезентериа́льная с. мезенте-
ріа́льна скла́дка; ме́лкая с. мілка́ скла́дка; 
мёртвая с. ме́ртва скла́дка; ме́стная с. 
місце́ва скла́дка; метаморфоге́нная с. 
метаморфоге́нна скла́дка; монокли-
на́льная с. монокліна́льна скла́дка; над-
ви́говая с. насувна́ скла́дка; накло́нная с. 
похи́ла скла́дка; нало́женная с. накла́дена 
скла́дка; настоя́щая с. спра́вжня скла́дка; 
незако́нченная с. незакі́нчена скла́дка; 
некомпете́нтная с. некомпете́нтна 
скла́дка; непогружа́ющаяся с. неза-
ну́рювальна скла́дка; непо́лные мезенте-
риа́льные с-ки непо́вні мезентеріа́льні 
скла́дки; несимметри́чная с. несимет-
ри́чна скла́дка; норма́льная с. норма́льна 
скла́дка; ныря́ющая с. порина́льна 
скла́дка; опроки́нутая с. переки́нута (пе-
реве́рнута, переве́рнена) скла́дка; оро-
ге́нная с. ороге́нна скла́дка; основна́я с. 
основна́ скла́дка; о́страя с. го́стра скла́дка; 
остроуго́льная с. гостроку́тна скла́дка; 
откры́тая с. відкри́та скла́дка; отражён-
ная с. відби́та скла́дка; отчётливая с. 
чітка́ скла́дка; паразити́ческая с. парази-
ти́чна скла́дка; паралле́льная с. пара-
ле́льна скла́дка; переби́тая с. переби́та 
скла́дка; перевёрнутая с. переки́нута 
скла́дка; пережа́тая с. перети́снута 
скла́дка; перемещённая с. перемі́щена 
скла́дка; пла́вная с. пла́вна скла́дка; пла-
внико́вая с. плавце́ва скла́дка; пло́йчатая с. 
пло́йчата скла́дка; пло́ская с. пло́ска 
скла́дка; повто́рная с. повто́рна скла́дка; 
повторносмя́тая с. повторнозім'я́та скла́дка; 
погружа́ющаяся с. зану́рювальна скла́дка; 
поддви́говая с. підсо́вувана скла́дка; 
по́длинная с. спра́вжня скла́дка; по-
до́бная с. поді́бна скла́дка; покрывна́я с. 
покривна́ скла́дка; поло́гая с. поло́га 
скла́дка; попере́чная с. попере́чна 
скла́дка; посту́мная с. посту́мна скла́дка; 
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пра́вильная с. пра́вильна скла́дка; пред-
го́рная с. передгі́рна скла́дка; преры́вис-
тая с. перери́виста скла́дка; прилежа́щая с. 
приле́гла скла́дка; продо́льная с. поз-
до́вжня (подо́вжня) скла́дка; продо́льно 
изгиба́ющаяся с. поздо́вжньо (по-
до́вжньо) згина́льна скла́дка; проста́я с. 
про́ста́ скла́дка; протыка́ющая с. про-
ко́лювальна скла́дка; пряма́я с. пряма́ 
скла́дка; птигмати́товая с. птигмати́това 
скла́дка; радиа́льная с. радіа́льна скла́дка; 
размы́тая с. розми́та скла́дка; разо́рван-
ная с. розі́рвана скла́дка; региона́льная с. 
регіона́льна скла́дка; рели́ктовая с. ре-
лі́ктова скла́дка; ру́дная с. ру́дна скла́дка; 
свя́зывающая с. зв'я́зувальна (сполучна) 
скла́дка; сда́вленная с. зда́влена (сти́снена, 
сти́снута) скла́дка; седлови́дная (седлооб-
ра́зная) с. сідлоподі́бна скла́дка; секу́щая с. 
січна́ скла́дка; сжа́тая с. сти́снена (сти́снута) 
скла́дка; симметри́ческая (симметри́ч-
ная) с. симетри́чна скла́дка; синкли-
на́льная с. синкліна́льна скла́дка; сину-
соида́льная с. синусоїда́льна скла́дка; 
сифона́льная с. сифона́льна скла́дка; 
с. волоче́ния скла́дка воло́чення (воло-
чі́ння); с. второ́го поря́дка скла́дка 
дру́гого поря́дку; с. выда́вливания 
скла́дка вити́скування (вида́влювання); 
с. изги́ба скла́дка ви́гину (зги́ну); с. изло́ма 
скла́дка зла́му (зло́му); с. истече́ния скла́дка 
витіка́ння; с. основа́ния скла́дка осно́ви; 
с. пе́рвого поря́дка скла́дка пе́ршого по-
ря́дку; с. платфо́рменного ти́па скла́дка 
платфо́рмного ти́пу; с. покро́ва скла́дка 
по́криву; с. по простира́нию скла́дка за 
простяга́нням; с. псевдоволоче́ния скла́дка 
псевдоволо́чення (псевдоволочі́ння);  
с. с двойны́м погруже́нием скла́дка з 
подві́йним зану́ренням; с. сжа́тия скла́дка 
сти́снення (сти́ску); с. ска́лывания 
скла́дка ско́лювання; с. скольже́ния 
скла́дка ко́взання (ско́взання); с. смя́тия 
скла́дка змина́ння (зім'яття́); с. с пло́ской 
сво́довой ча́стью скла́дка з пло́скою 
склепі́нною части́ною; с. с утончённым 
сво́дом скла́дка зі сто́ншеним (пото́ншеним) 
склепі́нням; с. тече́ния скла́дка течії́; 
сло́жная с. складна́ скла́дка; сме́жная с. 
сумі́жна скла́дка; сопряжённая с. спо-
лу́чена (з'є́днана) скла́дка; спинна́я с. 
спинна́ скла́дка; сплю́щенная с. 

сплю́щена скла́дка; среди́нная с. сере́дин-
на скла́дка; сто́лбиковые с-ки сто́впчикові 
скла́дки; стоя́чая с. стоя́ча скла́дка; 
стре́льчатая с. стрілча́ста скла́дка; струк-
ту́рная с. структу́рна скла́дка; стулооб-
ра́зная с. стільцеподі́бна скла́дка; сту-
пе́нчатая с. східча́ста (ступі́нчаста) 
скла́дка; сунду́чная с. сунду́чна скла́дка; 
сходя́щаяся с. збі́жна скла́дка; танген-
циа́льная с. тангенціа́льна скла́дка; тер-
расови́дная с. терасоподі́бна скла́дка; 
тупа́я с. тупа́ скла́дка; углова́тая с. ку-
та́ста скла́дка; ундули́рующая с. ундулю-
ва́льна скла́дка; у-обра́зная с. у-поді́бна 
скла́дка; уплотнённая с. ущі́льнена 
скла́дка; уплощённая с. спло́щена 
(сплю́щена) скла́дка; флексу́рная с. флек-
су́рна скла́дка; центроклина́льная с. 
центрокліна́льна скла́дка; цилинд-
ри́ческая с. циліндри́чна скла́дка; ши-
ро́кая с. широ́ка скла́дка; экзоге́нная с. 
екзоге́нна скла́дка; эксцентри́ческая с. 
ексцентри́чна скла́дка 

скла́дка-взброс скла́дка-підки́д, 
скла́дки-підки́ду 

скла́дка-надви́г скла́дка-на́сув, скла́дки-
на́суву 

скла́дка-сброс скла́дка-скид, скла́дки-
ски́ду 

складковыпрямле́ние складкови́прям-
лення 

складкообразова́ние складкоутво́рення, 
(неоконч. д. – ещё) складкоутво́рювання, 
складкотво́рення 

складкообразу́ющий складкотві́рний;  
с-щее движе́ние складкотві́рний рух 

скла́дочка скла́дочка, -ки, д. и п. -чці, р. 
мн. -чок; с. основа́ния у́шка скла́дочка 
осно́ви ву́шка 

скла́дчато-го́рный складча́сто-гірськи́й 
скла́дчатость складча́стість, -тості, т.  

-тістю; австри́йская с. австрі́йська склад-
ча́стість; альгома́нская с. альгома́нська 
складча́стість; альпи́йская с. альпі́йська 
складча́стість; альпиноти́пная с. альпіно-
ти́пна складча́стість; амадо́кская с. ама-
до́кська складча́стість; анди́йская с. ан-
ді́йська складча́стість; аппала́чская с. 
аппала́чська складча́стість; араука́нская с. 
араука́нська складча́стість; армори-
ка́нская с. арморика́нська складча́стість; 
архе́йская с. архе́йська складча́стість; 



скл скл 

703 

асси́нтская с. аси́нтська складча́стість; 
байка́льская с. байка́льська склад-
ча́стість; брахиасиа́льная с. брахіасіа́льна 
складча́стість; брахифо́рмная с. брахі-
фо́рмна складча́стість; брето́нская с. бре-
то́нська складча́стість; вари́сская (варис-
ци́йская) с. вари́ська (варисці́йська) скла-
дча́стість; внутриформацио́нная с. внут-
рішньоформаці́йна складча́стість; вто-
ри́чная с. втори́нна складча́стість; 
вы́раженная с. ви́ражена складча́стість; 
гармони́ческая с. гармоні́йна склад-
ча́стість; геосинклина́льная с. геосинклі-
на́льна складча́стість; германоти́пная с. 
германоти́пна складча́стість; ге́рцинская с. 
ге́рцинська складча́стість; глуби́нная с. 
глиби́нна складча́стість; глуби́нно-
гравитацио́нная с. глиби́нно-гравітаці́йна 
складча́стість; глы́бовая с. бри́лова 
(гли́бова) складча́стість; голомо́рфная с. 
голомо́рфна складча́стість; го́тская (эль-
со́нская) с. го́тська (ельсо́нська) склад-
ча́стість; гребневи́дная с. гребенеподі́бна 
складча́стість; гуро́нская с. гуро́нська 
складча́стість; дежекти́вная с. дежек-
ти́вна складча́стість; диапи́ровая с. діа-
пі́рова складча́стість; идиомо́рфная с. 
ідіомо́рфна складча́стість; иенша́нская с. 
ієнша́нська складча́стість; изоклина́льная с. 
ізокліна́льна складча́стість; инконгруэ́нт-
ная с. інконгруе́нтна складча́стість; кай-
нозо́йская с. кайнозо́йська складча́стість; 
каледо́нская с. каледо́нська склад-
ча́стість; каре́льская с. каре́льська склад-
ча́стість; килларне́йская с. кіларне́йська 
складча́стість; киммери́йская с. кіме-
рі́йська складча́стість; конгруэ́нтная с. 
конгруе́нтна складча́стість; конседимен-
тацио́нная с. конседиментаці́йна склад-
ча́стість; консекве́нтная с. консекве́нтна 
складча́стість; коро́бчатая с. коро́бчаста 
складча́стість; куполови́дная (куполооб-
ра́зная) с. банеподі́бна (куполоподі́бна) 
складча́стість; лавре́нтьевская с. лав-
ре́нтіївська складча́стість; ларами́йская с. 
ларамі́йська складча́стість; лине́йная с. 
ліні́йна складча́стість; миндалеви́дная 
(миндалеобра́зная) с. мигдалеподі́бна 
складча́стість; негармони́ческая с. негар-
моні́йна складча́стість; некомпете́нтная с. 
некомпете́нтна складча́стість; паралле́ль-
ная с. парале́льна складча́стість; пересе-

ка́ющаяся с. пересічна́ (перехре́сна) скла-
дча́стість; перехо́дная с. перехідна́ склад-
ча́стість; платфо́рменная с. платфо́рмна 
складча́стість; пове́рхностная с. поверх-
не́ва складча́стість; по́лная с. по́вна склад-
ча́стість; попере́чная с. попере́чна склад-
ча́стість; постседиментацио́нная с. пост-
седиментаці́йна складча́стість; посту́м-
ная с. посту́мна складча́стість; преры́-
вистая с. перери́виста складча́стість; про-
межу́точная с. промі́жна складча́стість; 
протерозо́йская с. протерозо́йська склад-
ча́стість; птигмати́ческая с. птигмати́чна 
складча́стість; ре́больская с. ре́больська 
складча́стість; рифе́йская с. рифе́йська 
складча́стість; саксо́нская с. саксо́нська 
складча́стість; салаи́рская с. салаїр́ська 
складча́стість; с. нагнета́ния склад-
ча́стість нагніта́ння; с. о́бщего смя́тия 
складча́стість зага́льного змина́ння  
(зім'яття́); с. септ складча́стість септ; с. 
сры́ва складча́стість зри́ву; сло́жная с. 
складна́ складча́стість; споко́йная с. спо-
кі́йна складча́стість; тако́нская с. та-
ко́нська складча́стість; тихоокеа́нская с. 
тихоокеа́нська складча́стість; унасле́до-
ванная с. успадко́вана складча́стість;  
чакта́льская с. чакта́льська склад-
ча́стість; шо́вная с. шво́ва складча́стість; 
эжекти́вная с. ежекти́вна складча́стість; 
эксцентри́ческая с. ексцентри́чна склад-
ча́стість 

скла́дчатый складча́стий; интенси́вно 
с-тая структу́ра інтенси́вно складча́ста 
структу́ра; с-тая гора́ складча́ста гора́;  
с-тая дислока́ция складча́ста дислока́ція;  
с-тая жи́ла складча́ста жи́ла; с-тая зо́на 
складча́ста зо́на; с-тая коро́на складча́ста 
коро́на; с-тая о́бласть складча́ста о́бласть; 
с-тая пе́тля складча́ста петля́; с-тая 
подзо́на складча́ста підзо́на; с-тая поро́да 
складча́ста поро́да; с-тая се́пта складча́ста 
се́пта; с-тая систе́ма складча́ста систе́ма; 
с-тая структу́ра складча́ста структу́ра;  
с-тая цепь складча́сте па́смо; с-тое дви-
же́ние складча́стий рух; с-тое наруше́ние 
складча́сте пору́шення; с-тое основа́ние 
складча́ста осно́ва; с-тые отложе́ния 
складча́сті ві́дклади; С-тые (Фли́шевые) 
Карпа́ты Складча́сті (Флі́шові) Карпа́ти; 
с. бассе́йн складча́стий басе́йн; с. ко́мплекс 
складча́стий ко́мплекс; с. ко́нус складча́стий 
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ко́нус; с. надви́г складча́стий на́сув; 
с. пласт складча́стий пласт (складча́стий 
шар); с. покро́в складча́стий по́крив; 
с. по́яс складча́стий по́яс; с. сброс склад-
ча́стий скид; с. сла́нец складча́стий 
сла́нець; с. фунда́мент складча́стий фун-
да́мент; Ура́ло-Монго́льский с. (текто-
ни́ческий) по́яс Ура́ло-Монго́льський 
складча́стий (тектоні́чний) по́яс 

склерако́ма склерако́ма, -ми 
склеральфити́т склеральфіти́т, -ту 
склеретини́т склеретині́т, -ту 
склери́на склери́на, -ни 
склери́т склери́т, -ту 
склеробла́ст склеробла́ст, -ту 
склерокла́з склерокла́з, -зу 
склеро́метр склеро́метр, -ра 
склерометри́ческий склерометри́чний; 

с-кая про́ба склерометри́чна про́ба; с-кая 
твёрдость склерометри́чна тве́рдість 

склероме́трия склероме́трія, -рії 
склеропели́т склеропелі́т, -ту 
склеросе́пта склеросе́пта, -ти 
склероспонди́и мн. склероспонді́ї, -ді́й 
склероти́н склероти́н, -ну 
склеротими́т склеротимі́т, -ту 
склерошпати́т склерошпати́т, -ту 
склеро́ция склеро́ція, -ції 
скле́ры мн. скле́ри, склер 
склодовски́т склодовські́т, -ту 
склон (скат) схил, -лу, спад, -ду; арк-

ти́ческий с. аркти́чний схил; арте-
зиа́нский с. артезіа́нський схил; берего-
во́й с. берегови́й схил; во́гнутый с. 
уві́гну́тий схил; вы́пуклый с. опу́клий 
(ви́пуклий) схил; го́рный с. гірськи́й схил; 
за́дний с. за́дній схил; континента́льный с. 
континента́льний схил; круто́й с. крути́й 
(стрімки́й, стрімча́стий) схил; матери-
ко́вый с. материко́вий схил; нави́сший с. 
нави́слий (зви́слий) схил; нару́жный с. 
зо́внішній схил; островно́й с. острівни́й 
схил; передово́й с. передови́й схил; под-
во́дный с. підво́дний схил; поло́гий с. 
поло́гий (поло́жистий, спа́дистий) схил; 
прямолине́йный с. прямоліні́йний схил; 
соляно́й с. соляни́й схил; ступе́нчатый с. 
східча́стий (ступі́нчастий) схил; с. вул-
ка́на схил вулка́на; с. го́рного хребта́ 
схил гірсько́го хребта́; с. доли́ны схил 
доли́ни; с. ребра́ схил ребра́; с. терра́сы 
схил тера́си; с. холма́ схил горба́ 

(па́горбка, па́горба); щёчный с. щіч́ний 
схил 

склоне́ние схи́лення; с. ко́мпаса 
схи́лення ко́мпаса; с. магни́тной стре́лки 
схи́лення магні́тної стрі́лки; с. ру́дного 
столба́ схи́лення ру́дного стовпа́; с. сбро́са 
схи́лення ски́ду 

скляроте́ста скляроте́ста, -ти 
ско́ба скоба́, -би́ 
ско́бка ду́жка, -ки, д. и п. -жці, мн. -жки́, 

-жо́к; с. аристо́телева фонаря́ ду́жка  
аристо́телевого ліхтаря́ 

ско́бочный скобови́й, скобкови́й; с-ная 
пе́ресыпь скобови́й (скобкови́й) пере́сип 

скогбели́т скогбеліт́, -ту 
сколедо́нт сколедо́нт, -та 
сколеци́т сколеци́т, -ту 
сколи́т сколі́т, -ту 
сколи́товый сколі́товий; с-вая тексту́ра 

сколі́това тексту́ра 
сколопси́т сколопси́т, -ту 
скольже́ние ко́взання, ско́взання; гори-

зонта́льное с. горизонта́льне ко́взання 
(ско́взання); двойнико́вое с. двійнико́ве 
ко́взання (ско́взання); дифференциа́льное с. 
диференціа́льне ко́взання (ско́взання); 
подво́дное с. підво́дне ко́взання (ско́взання); 
с. грани́ц ко́взання (ско́взання) грани́ць 
(меж); с. изги́ба ко́взання (ско́взання) 
ви́гину (зги́ну); с. коры́ ко́взання 
(ско́взання) кори́; с. криста́ллов ко́взання 
(ско́взання) криста́лів; с. ледника́ 
ко́взання (ско́взання) льодовика́; транс-
ляцио́нное с. трансляці́йне ко́взання 
(ско́взання) 

скользя́щий ковзни́й; с-щая поса́дка 
ковзна́ поса́дка; с. ве́ктор ковзни́й ве́ктор; 
с. конта́кт ковзни́й конта́кт; с. о́ползень 
ковзни́й зсув 

скомери́т скомери́т, -ту 
сконденси́ровать[ся] сконденсува́ти[ся], 

-су́є[ться] 
скопле́ние ску́пчення; гроздеви́дное с. 

гроноподі́бне ску́пчення; ру́дное с. ру́дне 
ску́пчення; с. га́зов ску́пчення га́зів; 
с. не́фти ску́пчення на́фти; структу́рное с. 
структу́рне ску́пчення; шли́ровое с. 
шлі́рове ску́пчення 

ско́пула ско́пула, -ли 
скопули́т скопулі́т, -ту 
скорби́кула скорбі́кула, -ли 
скорифика́тор скорифіка́тор, -ра 
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скорлупова́тый шкаралупува́тий; с-тая 
отде́льность шкаралупува́та окре́мість;  
с-тое отслое́ние шкаралу́пувате відшару-
ва́ння; с. валу́н шкаралупува́тий валу́н; 
с. железня́к шкаралу́пуватий залізня́к 

скорлу́пчатый шкаралу́пчастий; с-тая 
ла́ва шкаралу́пчаста ла́ва; с-тая обма́нка 
шкаралу́пчаста обма́нка; с. агрега́т шка-
ралу́пчастий агрега́т; с. ка́мень шкара-
лу́пчастий ка́мінь; с. сфалери́т шкара-
лу́пчастий сфалери́т 

скороди́т скороди́т, -ту 
скоростно́й шви́дкісний; с. магнети́зм 

шви́дкісний магнети́зм; с. напо́р 
шви́дкісний напі́р; с. расходоме́р 
шви́дкісний витратомі́р; с. фильтр 
шви́дкісний фільтр 

ско́рость шви́дкість, -кості, т. -кістю; 
адиабати́ческая с. адіабати́чна шви́дкість; 
гидравли́ческая с. гідравлі́чна шви́дкість; 
грани́чная с. грани́чна шви́дкість; до́нная с. 
до́нна шви́дкість; интерва́льная с. інтер-
ва́льна шви́дкість; ка́жущаяся с. уя́вна 
шви́дкість; крити́ческая с. крити́чна 
шви́дкість; лучева́я с. промене́ва 
шви́дкість; с. мигра́ции шви́дкість мі-
гра́ції; с. образова́ния оса́дков шви́дкість 
утво́рення оса́дків; с. оседа́ния шви́дкість 
осіда́ння; с. подня́тия шви́дкість підняття́; 
с. спре́динга шви́дкість спре́дингу;  
с. фильтра́ции шви́дкість фільтра́ції; 
сре́дняя с. сере́дня шви́дкість; техни́чес-
кая с. техні́чна шви́дкість; углова́я с. 
кутова́ шви́дкість; уме́ренная с. помі́рна 
шви́дкість; эффекти́вная с. ефекти́вна 
шви́дкість 

ско́рца ско́рца, -ци 
скорцали́т скорцалі́т, -ту 
скос скіс, ско́су, (откос) укі́с, уко́су 
скотова́тский скотова́тський; с-кие 

слои́ скотова́тські шари́  
скоути́т скоути́т, -ту 
ско́шенность ско́шеність, -ності, т.  

-ністю; с. ра́ковины ско́шеність чере-
па́шки (му́шлі, ско́йки) 

ско́шенный ско́шений; с-ная ра́ковина 
ско́шена черепа́шка (му́шля, ско́йка);  
с-ная фо́рма ско́шена фо́рма; с. шов 
ско́шений шов 

скра́дывание скрада́ння; с. реки́ скра-
да́ння рі́чки (ріки́) 

скра́дывающий прихо́вувальний; с-щая 
река́ прихо́вувальна рі́чка (ріка́) 

скребко́вый скребко́вий, скреба́чковий; 
с. конве́йер скребко́вий (скреба́чковий) 
конве́єр 

скребо́к скребо́к, -бка́, скреба́чка, -ки,  
д. и п. -чці, р. мн. -чок 

скре́пер скре́пер, -ра 
скре́перно-бурово́й скре́перно-бурови́й; 

с.-б-ва́я маши́на скре́перно-бурова́ ма-
ши́на 

скре́перно-струготара́нный скре́перно-
струготара́нний; с.-с-ная устано́вка 
скре́перно-струготара́нна устано́вка 

скре́перный скре́перний; с-ные рабо́ты 
скре́перні робо́ти; с. ко́мплекс 
скре́перний ко́мплекс 

скрещённый схре́щений; с. нико́ль 
схре́щений ніко́ль 

скре́щивание схре́щування; с. жил 
схре́щування жил 

скру́ченный скру́чений; с-ная струк-
ту́ра скру́чена структу́ра 

скрытобороздово́й прихованоборо-
зе́нний, захованоборозе́нний 

скрытовулкани́ческий приховановул-
кані́чний, заховановулкані́чний; с-кая 
кальде́ра приховановулкані́чна кальде́ра; 
с-кое землетрясе́ние приховановулка-
ні́чний землетру́с; с-кое изверже́ние при-
ховановулкані́чне ви́верження 

скрытогенети́ческий прихованогене-
ти́чний, захованогенети́чний; с. тип прихо-
ваногенети́чний (захованогенети́чний) тип 

скрытографи́ческий приховано-
графі́чний, захованографі́чний; с-кая 
структу́ра прихованографі́чна (заховано-
графі́чна) структу́ра 

скрытозерни́стый прихованозерни́стий, 
захованозерни́стий; с-тая поро́да прихо-
ванозерни́ста поро́да 

скрытокристалли́ческий прихованок-
ристалі́чний, захованокристалі́чний; с-кая 
структу́ра прихованокристалі́чна (захова-
нокристалі́чна) структу́ра; с. бари́т прихо-
ванокристалі́чний (захованокристалі́чний) 
бари́т; с. графи́т прихованокристалі́чний 
(захованокристалі́чний) графі́т 

скрытооли́товый прихованоолі́товий, 
захованоолі́товий; с-вая структу́ра при-
хованоолі́това (захованоолі́това) структу́ра 
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скрытопласти́чный прихованоплас-
ти́чний, захованопласти́чний 

скрытополя́рный прихованополя́рний, 
захованополя́рний 

скрытопупко́вый захованопупко́вий;  
с-вая ра́ковина захованопупко́ва чере-
па́шка (му́шля, ско́йка) 

скрыторо́тый прихованоро́тий; с-тая 
мша́нка прихованоро́та мохова́тка; 

скрытотеку́щий прихованопли́нний, за-
хованопли́нний 

скры́тый прихо́ваний, захо́ваний; с-тая 
возвы́шенность прихо́вана височина́;  
с-тая отде́льность прихо́вана окре́мість; 
с-тая пласти́чность прихо́вана плас-
ти́чність; с-тая по́ристость прихо́вана 
по́ристість; с-тая руда́ прихо́вана руда́;  
с-тая структу́ра прихо́вана (захо́вана) 
структу́ра; с-тая теплота́ прихо́вана (за-
хо́вана) теплота́; с-тая тре́щина при-
хо́вана (захо́вана) трі́щина; с-тое грави-
тацио́нное движе́ние прихо́ваний граві-
таці́йний рух; с-тое напластова́ние при-
хо́ване напластува́ння (нашарува́ння);  
с-тое несогла́сие прихо́вана незгі́дність;  
с-тое обнаже́ние прихо́ване відсло́нення; 
с-тое ру́дное те́ло прихо́ване (захо́ване) 
ру́дне ті́ло; с-тые отложе́ния прихо́вані 
ві́дклади; с. гипергене́з прихо́ваний гіпер-
гене́з; с. минера́л прихо́ваний мінера́л; 
с. сброс прихо́ваний скид 

ску́дный убо́гий; с-ная по́чва убо́гий 
ґрунт 

скулово́й ви́личний; с-ва́я дуга́ ви́лична 
дуга́ 

скульпти́на скульпти́на, -ни 
скульпту́ра скульпту́ра, -ри; аксиа́ль-

ная с. аксіа́льна скульпту́ра; база́льная с. 
база́льна скульпту́ра; грануло́идная с. 
грануло́їдна скульпту́ра; грануля́рная с. 
грануля́рна скульпту́ра; диварика́тная с. 
диварика́тна скульпту́ра; камптонек-
то́новая с. камптонекто́нова скульпту́ра; 
камптонекту́совая с. камптонекту́сова 
скульпту́ра; канцелля́тная с. канцеля́тна 
скульпту́ра; клинови́дная с. клиноподі́бна 
скульпту́ра; концентри́ческая с. концен-
три́чна скульпту́ра; краева́я с. крайова́ 
скульпту́ра; лине́йная с. ліні́йна скуль-
пту́ра; морфологи́ческая с. морфологі́чна 
скульпту́ра; мурика́тная с. мурика́тна 
скульпту́ра; негати́вная с. негати́вна ску-

льпту́ра; папиле́зная с. папіле́зна скульп-
ту́ра; радиа́льная с. радіа́льна скульпту́ра; 
ретикуля́рная с. ретикуля́рна скульпту́ра; 
решётчатая с. ґратча́ста скульпту́ра;  
семиретикуля́тная с. семиретикуля́тна 
скульпту́ра; се́тчатая с. сітча́ста (сітча́та) 
скульпту́ра; с. аре́и скульпту́ра аре́ї; 
с. "уда́ров молотка́" скульпту́ра "уда́рів 
молотка́"; со́товая с. стільнико́ва (щільни-
ко́ва) скульпту́ра; спира́льная с. спіра́льна 
скульпту́ра; стриа́тная с. стріа́тна скуль-
пту́ра; туберкуло́идная с. турбекуло́їдна 
скульпту́ра; фасцикоста́тная с. фасцикос-
та́тна скульпту́ра; фесто́нчатая с. фес-
то́нчаста скульпту́ра; фимбриа́тная с. фімб-
ріа́тна скульпту́ра; эмбриона́льная с. ембрі-
она́льна скульпту́ра; яче́истая с. ко-
мі́рчаста (ніздрюва́та) скульпту́ра 

скульпту́рный скульпту́рний; с-ная 
гли́на скульпту́рна гли́на; с-ная равни́на 
скульпту́рна рівни́на; с-ная терра́са скульп-
ту́рна тера́са; с-ная экзи́на скульпту́рна 
екзи́на; с-ное ядро́ скульпту́рне ядро́; 
с. мра́мор скульпту́рний ма́рмур; 
с. релье́ф скульпту́рний рельє́ф 

скунери́т скунери́т, -ту 
скупи́т скупі́т, -ту 
ску́повский ску́півський; с-кая сви́та 

ску́півська сві́та 
скут скут, -ту 
скуттеруди́т скутеруди́т, -ту 
скуту́м скуту́м, -му 
ску́ченный звилко́ваний; с-ная струк-

ту́ра звилко́вана структу́ра 
слабобитумино́зный слабобітуміно́зний 
слабоводопроница́емый слабоводопро-

никни́й 
слабоволни́стый слабохвиля́стий 
слабовосстанови́тельный слабовідно́вний; 

геохими́ческие с-ные фа́ции геохімі́чні 
слабовідно́вні фа́ції 

слабовы́раженный слабови́ражений;  
с-ная спа́йность слабови́ражена спа́йність 

слабозамещённый слабозамі́щений 
слабоизме́нчивый слабомінли́вий, ма-

ломінли́вий; с. исто́чник слабомінли́ве 
(маломінли́ве) джерело́ 

слабокисло́тный слабокисло́тний 
слабокристаллизо́ванный слабокриста-

лізо́ваний; с-ная поро́да слабокристалі-
зо́вана поро́да 

слабомагни́тный слабомагні́тний 
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слабонакло́нный слабопохи́лений; 
с. пласт слабопохи́лений пласт (слабопо-
хи́лений шар) 

слабонасы́щенный слабонаси́чений;  
с-ная поро́да слабонаси́чена поро́да 

слабоока́танный слабообка́таний 
слабоокисли́тельный слабооксидаці́йний, 

слабоокисни́й, слабооки́снювальний; геохи-
ми́ческие с-ные фа́ции геохімі́чні слабоок-
сидаці́йні (слабоокисні́, слабооки́снювальні) 
фа́ції 

слабоокруглённый малозаокру́глений 
слабора́ковистый слабора́ковистий; 

с. изло́м слабора́ковистий злам (злом) 
слаборешётчатый слабоґратча́стий;  

с-тая структу́ра слабоґратча́ста структу́ра 
слабосвя́занный слабозв'я́заний; с-ная 

вода́ слабозв'я́зана вода́ 
слабощелочно́й малолу́жний 
сла́бый слабки́й, неміцни́й; с-бая кон-

центра́ция слабка́ концентра́ція; с-бая 
кро́вля слабка́ покрі́вля; с-бая подо́шва 
слабка́ підо́шва; с-бая поро́да слабка́ по-
ро́да; с-бая сейсми́чность слабка́ сейс-
мі́чність; с-бая углова́тость слабка́ ку-
та́стість; с-бое включе́ние слабке́ 
вклю́чення; с-бое землетрясе́ние слабки́й 
землетру́с; с-бое изверже́ние слабке́ 
ви́верження; с. блеск слабки́й блиск; 
с. грунт слабки́й ґрунт; с. исто́чник слаб-
ке́ джерело́; с. накло́н слабки́й на́хил 
(по́хил); с. плеохрои́зм слабки́й плео-
хрої́зм; с. релье́ф слабки́й рельє́ф; с. тек-
тони́ческий толчо́к слабки́й тектоні́чний 
по́штовх 

славики́т славікі́т, -ту 
славя́нский слов'я́нський; с-кая сви́та 

слов'я́нська сві́та 
слага́ющая сущ. складова́, -во́ї; верти-

ка́льная с. сбро́са вертика́льна складова́ 
ски́ду; горизонта́льная с. сбро́са горизон-
та́льна складова́ ски́ду 

сла́нец сла́нець, -нцю, т. -нцем; акти-
ноли́товый с. актинолі́товий сла́нець; 
аллалини́товый с. алаліні́товий сла́нець; 
алуни́товый с. алуні́товий сла́нець; аль-
би́товый с. альбі́товий сла́нець; амиа́нто-
вый с. аміа́нтовий сла́нець; амфибо́ло-
вый с. амфібо́ловий сла́нець; амфизи-
ле́новый с. амфізиле́новий сла́нець;  
аргилли́товый с. аргілі́товий сла́нець; 
а́спидный с. а́спідний сла́нець; ба-

ти́стовый с. бати́стовий сла́нець; бен-
тони́товый с. бентоні́товий сла́нець;  
битумино́зный с. бітуміно́зний сла́нець; 
богхе́довый с. богхе́довий сла́нець;  
бума́жный с. паперо́вий сла́нець; волок-
ни́стый с. волокни́стий (волокнува́тий) 
сла́нець; воню́чий с. смердю́чий сла́нець; 
вя́зкий с. в'язки́й сла́нець; га́зовый с. 
га́зовий сла́нець; гемати́товый с. гема-
ти́товий сла́нець; ги́бкий с. гнучки́й 
сла́нець; гидрослю́дистый с. гідрослю-
ди́стий сла́нець; гли́нистый с. гли́нистий 
(гли́нястий) сла́нець; голубо́й с. бла-
ки́тний (голуби́й) сла́нець; горе́лый с. 
горі́лий сла́нець; горю́чий с. горю́чий 
сла́нець; грана́товый с. грана́товий 
сла́нець; гри́фельный с. гри́фельний 
сла́нець; двуслюдяно́й с. двослюдяни́й 
сла́нець; диаба́зовый с. діаба́зовий 
сла́нець; диктио́довый с. диктіо́довий 
сла́нець; диктионе́мовый с. диктіо-
не́мовий сла́нець; доломи́товый с. доло-
мі́товий сла́нець; древови́дный (древооб-
ра́зный) с. деревоподі́бний сла́нець;  
желе́зисто-кремни́стый с. залі́зисто-
крем'яни́стий (залі́зисто-кремени́стий) 
сла́нець; желе́зистый с. залі́зистий 
сла́нець; железосодержа́щий гли́нистый с. 
залізовміс́ний гли́нистий (гли́нястий) 
сла́нець; зеленока́менный с. зеленокам'я-
ни́й (зеленокамі́нний) сла́нець; зелёный с. 
зеле́ний сла́нець; известко́вый с. вап-
ня́ний (вапни́стий) сла́нець; известко́во-
гли́нистый с. вапни́сто-гли́нистий (вап-
ни́сто-гли́нястий) сла́нець; ква́рцевый с. 
ква́рцовий сла́нець; квасцо́вый с. галу-
но́вий сла́нець; ке́ннельский с. ке́нельсь-
кий сла́нець; кероге́новый с. кероге́новий 
сла́нець; киани́товый с. кіані́товий сла́-
нець; кремнёвый с. кремі́нний (крем'яни́й) 
сла́нець; кремни́стый с. крем'яни́стий (кре-
мени́стий) сла́нець; кристалли́ческий с. 
кристалі́чний сла́нець; кро́вельный с. 
покріве́льний сла́нець; ку́керский с. 
ку́керський сла́нець; ле́нточный с. стріч-
кови́й сла́нець; лигни́товый с. лігні́товий 
сла́нець; литографи́ческий с. літогра-
фі́чний сла́нець; лучи́стый с. промени́с-
тий сла́нець; магнети́товый с. магнети́то-
вий сла́нець; маре́нинский с. маре́нінсь-
кий сла́нець; ме́дистый с. мі́дистий 
сла́нець; ме́ргелистый с. ме́ргелистий 
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сла́нець; метаморфи́ческий с. метамор-
фі́чний сла́нець; микрокли́новый с. мік-
роклі́новий сла́нець; негорю́чий с. него-
рю́чий сла́нець; нефтено́сный с. нафто-
но́сний сла́нець; новакули́товый с. нова-
кулі́товий сла́нець; обва́ливающийся с. 
обва́лювальний сла́нець; обожжённый с. 
ви́палений сла́нець; оливи́новый с. олі-
ві́новий сла́нець; очко́вый с. очко́вий 
сла́нець; пели́товый с. пелі́товий сла́нець; 
перви́чный с. перви́нний сла́нець; 
пёстрый с. строка́тий сла́нець; пес-
ча́нистый с. піскува́тий (піща́нистий) 
сла́нець; плиткова́тый с. плиткува́тий 
сла́нець; пли́тчатый гли́нистый с. 
пли́тчастий гли́нистий (гли́нястий) 
сла́нець; плодо́вый с. плодо́вий сла́нець; 
полевошпа́тный (полевошпа́товый) с. 
польовошпа́тний (польовошпа́товий) 
сла́нець; полиро́ванный с. поліро́ваний 
сла́нець; полоса́тый с. смуга́стий сла́нець; 
псевдослюдяно́й с. псевдослюдяни́й 
сла́нець; пусто́й с. поро́жній (пусти́й) 
сла́нець; пятни́стый с. плями́стий 
сла́нець; радиоля́риевый с. радіоля́рієвий 
сла́нець; ра́ковистый с. ра́ковистий 
сла́нець; рипидоли́товый с. рипідо-
лі́товий сла́нець; роговико́вый с. рогови-
ко́вий сла́нець; роговообма́нковый с. 
роговообма́нковий сла́нець; ры́хлый с. 
пухки́й сла́нець; сапропе́левый с. сапро-
пе́левий сла́нець; седиментоге́нный с. 
седиментоге́нний сла́нець; серици́товый с. 
серици́товий сла́нець; скла́дчатый с. 
складча́стий сла́нець; слои́стый с. шару-
ва́тий сла́нець; слюдяно́й с. слюдяни́й 
сла́нець; снопови́дный с. снопоподі́бний 
сла́нець; соверше́нный с. доскона́лий 
сла́нець; соссюри́товый с. сосюри́товий 
сла́нець; сульфи́дный с. сульфі́дний 
сла́нець; та́льковый с. та́льковий сла́нець; 
таранно́нский с. тарано́нський сла́нець; 
тасмани́товый с. тасмані́товий сла́нець; 
теллу́ристый с. телу́ристий сла́нець; тон-
кослюдяно́й с. тонкослюдяни́й сла́нець; 
тонкотексту́рный с. тонкотексту́рний сла́-
нець; торфяно́й с. торфо́вий (торф'яни́й) 
сла́нець; точи́льный с. гостри́льний  
(точи́льний) сла́нець; ту́фовый с. ту́фовий 
сла́нець; углено́сный с. вуглено́сний 
сла́нець; углено́сный гли́нистый с. вуг-
лено́сний гли́нистий (гли́нястий) сла́нець; 

у́глисто-гли́нистый с. вугли́сто-гли́нистий 
(вугли́сто-гли́нястий) сла́нець; у́глистый с. 
вугли́стий сла́нець; узлова́тый с. вузлу-
ва́тий сла́нець; фистаци́товый с. фіс-
таци́товий сла́нець; фрукто́вый с. фрук-
то́вий сла́нець; хиастоли́товый с. хіасто-
лі́товий сла́нець; хлори́товый с. хло-
ри́товий сла́нець; цоизи́то-амфибо́ловый с. 
цоїзи́то-амфібо́ловий сла́нець; чёрный с. 
чо́рний сла́нець; ши́ферный с. ши́ферний 
сла́нець; эпидо́товый с. епідо́товий 
сла́нець 

сланцева́то-волокни́стый сланцюва́то-
волокни́стий, сланцюва́то-волокнува́тий;  
с.-в-тая структу́ра сланцюва́то-волокни́ста 
(сланцюва́то-волокнува́та) структу́ра 

сланцева́тость сланцюва́тість, -тості, т. 
-тістю; веерообра́зная с. віялоподі́бна 
сланцюва́тість; втори́чная с. втори́нна 
сланцюва́тість; диагона́льная с. діаго-
на́льна сланцюва́тість; и́стинная с. 
спра́вжня сланцюва́тість; кристалли-
зацио́нная с. кристалізаці́йна сланцю-
ва́тість; лине́йная с. ліні́йна сланцю-
ва́тість; ло́жная с. неспра́вжня сланцю-
ва́тість; метакласти́ческая с. метаклас-
ти́чна сланцюва́тість; настоя́щая с. 
спра́вжня сланцюва́тість; перви́чная с. 
перви́нна сланцюва́тість; пло́ская с. 
пло́ска сланцюва́тість; попере́чная с. по-
пере́чна сланцюва́тість; протоклас-
ти́ческая с. протокласти́чна сланцю-
ва́тість; секу́щая с. січна́ сланцюва́тість; 
с. истече́ния сланцюва́тість витіка́ння; 
с. напластова́ния сланцюва́тість наплас-
тува́ння (нашарува́ння); с. напряже́ния 
сланцюва́тість напру́ження; с. скольже́ния 
сланцюва́тість ко́взання (ско́взання); с. те-
че́ния сланцюва́тість течії́; то́нкая с. тон-
ка́ сланцюва́тість 

сланцева́тый сланцюва́тий; с-тая гли́на 
сланцюва́та гли́на; с-тая поро́да сланцю-
ва́та поро́да; с-тая структу́ра сланцюва́та 
структу́ра; с-тая тексту́ра сланцюва́та 
тексту́ра; с-тое сложе́ние сланцюва́та 
будо́ва; с-тое строе́ние сланцюва́та бу-
до́ва; с. изло́м сланцюва́тий злам (злом); 
с. клива́ж сланцюва́тий кліва́ж; с. у́голь 
сланцюва́те ву́гі́лля 

сла́нцево-амфиболи́товый сла́нцево-
амфіболі́товий; с.-а-вая сви́та сла́нцево-
амфіболі́това сві́та 
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сла́нцевый сла́нцевий; с-вая кро́вля 
сла́нцева покрі́вля; с-вая поро́да сла́нцева 
поро́да; с-вая промы́шленность сла́нцева 
промисло́вість; с-вая пылевзрывозащи́та 
сла́нцевий пиловибухоза́хист; с-вое ма́сло 
сла́нцеве ма́сло; с. бассе́йн сла́нцевий 
басе́йн; с. грани́т сла́нцевий грані́т; 
с. известня́к сла́нцевий вапня́к 

сланцено́сный сланцено́сний; с-ная 
прови́нция сланцено́сна прові́нція 

слаусони́т слаусоні́т, -ту 
след слід, -ду, мн. -ди́, -ді́в; ве́точный с. 

гілко́вий (галу́зковий) слід; ископа́емый с. 
викопни́й слід; листово́й с. листови́й слід; 
му́скульный с. му́скульний слід; 
сбро́совый (сбро́сный, сбросно́й) с. ски-
дни́й слід; с. жизнеде́ятельности слід 
життєдія́льності; с. жи́лы слід жи́ли; 
с. меа́ндра слід меа́ндра; с. мигра́ции слід 
мігра́ції; с. нараста́ния слід нароста́ння; 
с. по́лзания слід по́взання; с. прикре-
пле́ния слід прикрі́плення; с. септ слід 
септ; с. спа́йности слід спа́йності 

сле́живаемость зле́жуваність, -ності, т. 
-ністю 

слеза́ сльоза́, -зи́; ла́вовая с. ла́вова 
сльоза́ 

слезни́к слізни́к, -ка́ 
слепо́й сліпи́й; с-па́я доли́на сліпа́ до-

ли́на; с-па́я жи́ла сліпа́ жи́ла; с-па́я 
ру́дная труба́ сліпа́ ру́дна труба́; с-па́я 
тре́щина сліпа́ трі́щина; с-па́я ша́хта 
сліпа́ ша́хта; с-по́е месторожде́ние сліпе́ 
родо́вище; с-по́е ру́дное те́ло сліпе́ ру́дне 
ті́ло; с. кана́л сліпи́й кана́л; с. рука́в слі-
пи́й рука́в 

сле́пок злі́пок, -пка; вда́вленный с. 
уда́влений (вти́снений, вти́снутий) злі́пок; 
ги́псовый с. гі́псовий злі́пок; жи́льный с. 
жи́льний злі́пок 

слепота́ сліпота́, -ти́; цветова́я с. 
ко́лірна сліпота́ 

слив злив, -ву 
слива́ть[ся], сли́ть[ся] злива́ти[ся],  

-ва́є[ться], зли́ти[ся], зіллє́[ться] 
слива́ющийся зли́тий, злива́льний, 

збі́жний; с. ледни́к збі́жний льодови́к 
сливно́й зливни́й; с-на́я руда́ зливна́ ру-

да́; с-на́я структу́ра зливна́ структу́ра 
сли́вшийся збі́жний; с-шиеся сте́нки 

збі́жні сті́нки 

сли́вно-наливно́й зли́вно-нали́вни́й;  
с.-н-но́е устро́йство зли́вно-нали́вни́й 
при́стрій 

слипа́ние злипа́ння 
слипа́ться, сли́пнуться злипа́тися,  

-па́ється, зли́пнутися, -неться 
слитериза́ция слітериза́ція, -ції 
слитнобороздово́й злитоборозе́нний 
слитновыростно́й злитовиро́щувальний 
слитнополубороздово́й злитонапівборо-

зе́нний 
сли́ток зли́вок, -вка; золото́й с. золоти́й 

зли́вок 
сли́тый зли́тий; с-тая сте́нка зли́та 

сті́нка; с-тое сложе́ние зли́та будо́ва 
слия́ние злиття́; с. жил злиття́ жил; 

с. леднико́в злиття́ льодовикі́в 
слободско́й слобідськи́й; с-ки́е конгло-

мера́ты слобідські́ конгломера́ти 
слова́рь словни́к; стратиграфи́ческий с. 

стратиграфі́чний словни́к 
слое́вище слань, -ні, т. -нню 
слое́вищные сущ., мн. слане́ві, -вих 
слоево́й шарови́й; с-ва́я вы́емка шарова́ 

ви́їмка; с-ва́я структу́ра шарова́ струк-
ту́ра; с. шов шарови́й шов 

слоеобра́зный шароподі́бний; с-ная се-
грега́ция шароподі́бна сегрега́ція 

сложе́ние 1. (действие) склада́ння; 
с. отраже́ний склада́ння відби́тків (відби-
ва́нь); с. сил склада́ння сил; 

2. (строение вещества) будо́ва, -ви; зер-
ни́стое с. зерни́ста будо́ва; конкре-
цио́нное с. конкреці́йна будо́ва; ко́рковое 
с. кі́ркова будо́ва; листова́тое с. листопо-
ді́бна (листува́та) будо́ва; плитняко́вое с. 
плитняко́ва будо́ва; пли́тчатое с. 
пли́тчаста (пли́тчата) будо́ва; поясно́е с. 
поясна́ будо́ва; псевдофлюида́льное с. 
псевдофлюїда́льна будо́ва; роговико́вое с. 
роговико́ва будо́ва; сланцева́тое с. слан-
цюва́та будо́ва; сли́тое с. зли́та будо́ва; 
флюида́льное с. флюїда́льна будо́ва 

сло́женный скла́дений; с-ная река́ 
скла́дена рі́чка (ріка́); тектони́чески с. 
хребе́т тектоні́чно скла́дений хребе́т 

сложнопо́ристый складнопо́ристий 
сложнослои́стый складношарува́тий 
сложносфероли́товый складносферо-

лі́товий 
сложноцве́тные сущ., мн. складноцві́ті, -тих 
сложноцикли́чный складноциклі́чний 
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сло́жный складни́й; с-ная антиклина́ль 
складна́ антикліна́ль; с-ная аперту́ра 
складна́ аперту́ра; с-ная берегова́я ли́ния 
складна́ берегова́ лі́нія; с-ная доли́на 
складна́ доли́на; с-ная жи́ла складна́ 
жи́ла; с-ная за́гнутая коса́ складна́ 
за́гну́та коса́; с-ная за́лежь складни́й 
по́клад; с-ная интру́зия складна́ інтру́зія; 
с-ная кле́тка складна́ кліти́на; с-ная кри-
сталлиза́ция складна́ кристаліза́ція; с-ная 
моле́кула складна́ моле́кула; с-ный окси́д 
складни́й окси́д; с-ная пласти́нка складна́ 
пласти́нка; с-ная по́ра складна́ по́ра;  
с-ная поро́да складна́ поро́да; с-ная руда́ 
складна́ руда́; с-ная синапти́кула складна́ 
синапти́кула; с-ная синклина́ль складна́ 
синкліна́ль; с-ная систе́ма складна́ сис-
те́ма; с-ная скла́дка складна́ скла́дка;  
с-ная скла́дчатость складна́ склад-
ча́стість; с-ная слои́стость (слоева́тость) 
складна́ шарува́тість; с-ная сте́нка склад-
на́ сті́нка; с-ная структу́ра складна́ струк-
ту́ра; с-ная трабе́кула складна́ трабе́кула; 
с-ная фо́рма релье́фа складна́ фо́рма ре-
льє́фу; с-ное зерно́ складне́ зе́рно́; с-ное 
образова́ние складне́ утво́рення; с-ное 
у́стье складне́ ги́рло; с-ные тела́ складні́ 
тіла́; с. агрега́т складни́й агрега́т; с. бато-
ли́т складни́й батолі́т; с. вулка́н складни́й 
вулка́н; с. глаз складне́ о́ко; с. двойни́к 
складни́й двійни́к; с. ко́нус складни́й 
ко́нус; с. кора́лл складни́й кора́л; с. лак-
коли́т складни́й лаколі́т; с. лист складни́й 
лист; с. листо́чек складни́й листо́чок; 
с. метаморфи́зм складни́й метаморфі́зм; 
с. некк складни́й нек; с. пласт складни́й 
пласт (складни́й шар); с. про́филь склад-
ни́й про́філь; с. разры́в складни́й розри́в; 
с. релье́ф складни́й рельє́ф; с. сброс скла-
дни́й скид; с. силл складни́й сил; с. спон-
ди́лиум складни́й спонди́ліум; с. ствол 
складни́й сто́вбур; с. сто́лбик складни́й 
сто́впчик; с. сфероли́т складни́й сферолі́т; 
с. углеводоро́д складни́й вуглево́день; 
с. усту́п сбро́са складни́й усту́п ски́ду; 
с. шпат складни́й шпат; с. шток складни́й 
шток 

слои́сто-кучево́й шарува́то-купча́стий; 
с.-к-во́е о́блако шарува́то-купча́ста хма́ра 

слоистопокро́вный шаруватопокривни́й 
слои́стость, слоева́тость шарува́тість,  

-тості, т. -тістю; асимметри́ческая  

(асимметри́чная) с. асиметри́чна шару-
ва́тість; беспоря́дочная с. безла́дна шару-
ва́тість; веерообра́зная с. віялоподібна 
шарува́тість; во́гнутая с. уві́гну́та шару-
ва́тість; во́гнуто-вы́пуклая с. уві́гну́то-
опу́кла (уві́гну́то-ви́пукла) шарува́тість; 
волни́стая с. хвиля́ста шарува́тість; вол-
нообра́зная с. хвилеподі́бна шарува́тість; 
втори́чная с. втори́нна шарува́тість; 
вы́пуклая с. опу́кла (ви́пукла) шару-
ва́тість; годова́я с. річна́ шарува́тість; 
горизонта́льная с. горизонта́льна шару-
ва́тість; де́льтовая с. де́льтова шару-
ва́тість; деформи́рованная с. дефор-
мо́вана шарува́тість; диагенети́ческая с. 
діагенети́чна шарува́тість; диагона́льная с. 
діагона́льна шарува́тість; изо́гнутая с. 
зі́гнена (зі́гнута, ви́гнута) шарува́тість; 
клинови́дная с. клиноподі́бна шару-
ва́тість; коса́я с. ко́са (скісна́, навскі́сна) 
шарува́тість; ко́свенная с. непряма́ шару-
ва́тість; косоволни́стая с. косохвиля́ста 
шарува́тість; ле́нточная с. стрічкова́ ша-
рува́тість; линзови́дная (линзообра́зная) с. 
лінзоподі́бна шарува́тість; ло́жная с. не-
спра́вжня шарува́тість; магмати́ческая с. 
магмати́чна шарува́тість; мульдообра́зная с. 
мульдоподі́бна шарува́тість; мутацио́нная с. 
мутаці́йна шарува́тість; накло́нная с. по-
хи́ла шарува́тість; нару́шенная с. по-
ру́шена шарува́тість; непра́вильная с. 
непра́вильна шарува́тість; нея́сная с.  
неясна́ шарува́тість; однонапра́вленная с. 
односпрямо́вана шарува́тість; отчётливая с. 
чітка́ шарува́тість; паралле́льная с. пара-
ле́льна шарува́тість; перевёрнутая с. пе-
реки́нута шарува́тість; перекрещённая, 
перекрёстная с. перехре́сна шарува́тість; 
пля́жевая с. пляжова́ шарува́тість; поло-
говолни́стая с. пологохвиля́ста шару-
ва́тість; пра́вильная с. пра́вильна шару-
ва́тість; преры́вистая с. перери́виста ша-
рува́тість; пряма́я с. пряма́ шарува́тість; 
равноме́рная с. рівномі́рна шарува́тість; 
разнонапра́вленная с. різноспрямо́вана 
шарува́тість; разо́рванная с. розір́вана 
шарува́тість; ритми́чная с. ритмі́чна шару-
ва́тість; сезо́нная с. сезо́нна шарува́тість; 
симметри́ческая (симметри́чная) с. си-
метри́чна шарува́тість; сло́жная с. складна́ 
шарува́тість; смещённая с. змі́щена (зсу́нута, 
зсу́нена) шарува́тість; сортиро́ванная с. 
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сорто́вана шарува́тість; сплошна́я с. су-
ці́льна шарува́тість; сре́занная с. зрі́зана 
шарува́тість; то́нкая с. тонка́ шарува́тість; 
трансверса́льная с. трансверса́льна ша-
рува́тість; и́-обра́зная с. і́-поді́бна шару-
ва́тість; эо́ловая с. ео́лова шарува́тість 

слои́сто-такси́товый шарува́то-такси́товий; 
с.-т-вая тексту́ра шарува́то-такси́това 
тексту́ра 

слои́стый шарува́тий; кони́ческий с. 
ко́мплекс коні́чний шарува́тий ко́мплекс; 
с-тая зо́на шарува́та зо́на; с-тая интру́зия 
шарува́та інтру́зія; с-тая отде́льность 
шарува́та окре́мість; с-тая поро́да шару-
ва́та поро́да; с-тая систе́ма шарува́та сис-
те́ма; с-тая среда́ шарува́те середо́вище;  
с-тая структу́ра шарува́та структу́ра;  
с-тая тексту́ра шарува́та тексту́ра; с-тая 
то́лща шарува́та то́вща; с-тое га́ббро ша-
рува́те га́бро; с-тое месторожде́ние шару-
ва́те родо́вище; с-тое о́блако шарува́та 
хма́ра; с-тое строе́ние шарува́та будо́ва;  
с-тые нано́сы шарува́ті нано́си; с-тые 
оса́дки шарува́ті оса́дки; с-тые отло-
же́ния шарува́ті ві́дклади; с. вулка́н ша-
рува́тий вулка́н; с. гемати́т шарува́тий 
гемати́т; с. гнейс шарува́тий гнейс; с. грунт 
шарува́тий ґрунт; с. известня́к шарува́тий 
вапня́к; с. ка́мень шарува́тий ка́мінь; 
с. материа́л шарува́тий матеріа́л; с. мине-
ра́л шарува́тий мінера́л; с. пласт шару-
ва́тий пласт; с. силика́т шарува́тий силі-
ка́т; с. сла́нец шарува́тий сла́нець; 
с. у́голь шарува́те ву́гі́лля; с. шальште́йн 
шарува́тий шальште́йн 

слой 1. шар, -ру; абеску́нские слои́ абе-
ску́нські шари́; айли́нские слои́ а́йлінські 
шари́; акса́йские слои́ акса́йські шари́; 
ала́йские слои́ ала́йські шари́; аммо-
ди́скусовые слои́ амоди́скусові шари́; 
ара́льские слои́ ара́льські шари́; ар-
да́товские слои́ арда́тівські шари́; аркан-
за́сские слои́ арканза́ські шари́; ас-
ки́нские слои́ аскі́нські шари́; ате́льские 
слои́ ате́льські шари́; афо́нинские слои́ 
афо́нінські шари́; баби́нские слои́ ба-
би́нські шари́; база́льный с. база́льний 
шар; база́льтовый с. база́льтовий шар; 
байтуга́нские слои́ байтуга́нські шари́; 
бако́тские слои́ бако́тські шари́; ба-
ра́новские слои́ бара́нівські шари́; бар-
баши́нские слои́ барбаши́нські шари́; 

ба́рмановские слои́ ба́рманівські шари́; 
ба́рминские слои́ ба́рмінські шари́; бело-
ре́ченские слои́ білорі́ченські шари́; 
бе́лый с. бі́лий шар; берёзовские слои́ 
бере́зівські шари́; бересто́вские слои́ бе-
ресті́вські шари́; бессара́бские слои́ 
бессара́бські шари́; бешпаги́рские слои́ 
бешпагі́рські шари́; би́йские слои́ бі́йські 
шари́; би́ловские слои́ бі́лівські шари́; 
бисфе́ровые слои́ бісфе́рові шари́; бит-
ко́вские слои́ біткі́вські шари́; би-
шки́нские слои́ бішкі́нські шари́; бореа-
ли́совые слои́ бореалі́сові шари́; борк-
го́льмские слои́ боркго́льмські шари́; 
брахиопо́довые слои́ брахіопо́дові шари́; 
бронни́цкие слои́ бронни́цькі шари́; 
бру́совские слои́ бру́сівські шари́; бу-
га́зские слои́ буга́зькі шари́; бу́гловские 
слои́ бу́глівські шари́; була́винские слои́ 
була́винські шари́; буре́гские слои́ бу-
ре́гські шари́; везенбе́ргские слои́ везен-
бе́рзькі шари́; венге́нские слои́ венге́нські 
шари́; ве́рбовские слои́ ве́рбівські шари́; 
ве́рфенские слои́ ве́рфенські шари́; 
ве́рхний по́чвенный с. ве́рхній ґрунтови́й 
шар; веселя́нские слои́ веселя́нські шари́; 
ветлася́нские слои́ ветлася́нські шари́; 
виллафра́нкские слои́ вілафра́нкські 
шари́; внутриформацио́нный с. внутріш-
ньоформаці́йний шар; во́динские слои́ 
во́динські шари́; водоно́сный с. водо-
но́сний шар; волкове́цкие слои́ вовко-
ве́цькі шари́; волново́дный с. хвиле-
во́дний шар; волосоно́сный с. волосо-
но́сний шар; во́лховские слои́ во́лховські 
шари́; волчеворо́тские слои́ вовчово-
рі́тські шари́; волы́нские слои́ воли́нські 
шари́; воро́нежские слои́ воро́незькі ша-
ри́; вулкани́ческий с. вулкані́чний шар; 
вы́емочный с. ви́їмковий шар; вышеле-
жа́щий с. вищезале́глий (вищележа́чий) 
шар; вя́зовские слои́ в'я́зівські шари́; 
га́зские слои́ га́зькі шари́; га́лицкие слои́ 
га́лицькі шари́; гастроподо́вые слои́ гаст-
ропо́дові шари́; гдо́вские слои́ гдо́вські 
шари́; гео́ргиевские слои́ гео́ргіївські 
шари́; глубо́кий по́чвенный с. глибо́кий 
ґрунтови́й шар; горбачёвские слои́ горба-
чо́вські шари́; городе́нковские слои́ горо-
де́нківські шари́; городи́щенские слои́ 
городи́щенські шари́; городо́кские слои́ 
городо́цькi шари́; грани́тный с. грані́тний 
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шар; грани́чный с. грани́чний шар; гра-
нуля́товые слои́ грануля́тові шари́; гре-
мя́чинские слои́ грем'я́чинські шари́; 
григорио́польские слои́ григоріо́польські 
шари́; гринчу́кские слои́ гринчу́цькі ша-
ри́; грушеве́цкие слои́ грушеве́цькі шари́; 
грязево́й с. грязьови́й шар; гури́йские 
слои́ гурі́йські шари́; гусня́нские слои́ 
гусня́нські шари́; гуся́тинские слои́ гу-
ся́тинські шари́; дагеста́нские слои́ дагес-
та́нські шари́; дама́нские слои́ дама́нські 
шари́; да́нково-лебедя́нские слои́ 
да́нково-лебедя́нські шари́; дви́нские 
слои́ дві́нські шари́; де́мшинские слои́ 
де́мшинські шари́; дени́совские слои́ де-
ни́сівські шари́; десня́нские слои́ дес-
ня́нські шари́; деформи́рованный с. де-
формо́ваний шар; де́ятельный с. дія́льний 
шар; джемети́нские слои́ джемети́нські 
шари́; джорджа́нские слои́ джорджа́нські 
шари́; джурже́вские слои́ джуржі́вські 
шари́; диато́мовый с. діато́мовий шар; 
диноза́вровый с. диноза́вровий шар; диф-
фузио́нный с. дифузі́йний шар; дне-
про́вские слои́ дніпро́вські шари́; дне-
пропетро́вские слои́ дніпропетро́вські 
шари́; древнеазо́вские слои́ давньо-
азо́вські шари́; евла́новские слои́ єв-
ла́нівські шари́; его́ровские слои́ 
єго́рівські шари́; еле́цкие слои́ єле́цькі 
шари́; жва́нские слои́ жва́нські шари́; 
жереби́ловские слои́ жереби́лівські шари́; 
жильже́вские слои́ жильжі́вські шари́; 
жукове́цкие слои́ жукове́цькі шари́;  
загражда́ющий с. загоро́джувальний шар; 
задо́нские слои́ задо́нські шари́; за-
ле́сские слои́ залі́ські шари́; зало́мские 
слои́ зало́мські шари́; за́мкнутый с. 
за́мкнений (за́мкнутий) шар; зареча́нские 
слои́ заріча́нські шари́; звенигоро́дские 
слои́ звенигоро́дські шари́; здолбу-
но́вские слои́ здолбуні́вські шари́; зеле-
нопо́льские слои́ зеленопі́льські шари́; 
зинько́вские слои́ зінькі́вські шари́; 
зми́евские слои́ змі́ївські шари́; знесе́н-
ские слои́ знесе́нські шари́; зуба́кинские 
слои́ зуба́кінські шари́; зу́бровские слои́ 
зу́брівські шари́; ива́новский с. іва́нів-
ський шар; ие́вские слои́ іє́вські шари́; 
иеро́глифовые слои́ ієро́гліфові шари́; 
изоли́рующий с. ізолю́ючий шар; 
и́льменские слои́ і́льменські шари́;  

ингуле́цкие слои́ інгуле́цькі шари́; инд-
рикоте́риевые слои́ індрикоте́рієві шари́; 
интрузи́вный кони́ческий с. інтрузи́вний 
коні́чний шар; иса́клинские слои́ 
іса́клінські шари́; иса́ковские слои́ 
іса́ківські шари́; искривлённый с. 
ви́кривлений шар; истри́йские слои́ істрі́й-
ські шари́; исфари́нские слои́ ісфари́нські 
шари́; казанти́нские слои́ казанти́нські 
шари́; кайзерва́льдские слои́ кайзер-
ва́льдські шари́; калабри́йские слои́ калаб-
рі́йські шари́; калами́тские слои́ кала-
мі́тські шари́; кальцео́ловые слои́ каль-
цео́лові шари́; кальци́товый с. кальци́товий 
шар; ка́люсские слои́ ка́люські шари́; 
ка́мбиевый с. ка́мбієвий шар; кампи́льские 
слои́ кампі́льські шари́; камы́ш-буру́нские 
слои́ коми́ш-буру́нські шари́; камышли́н-
ские слои́ комишлін́ські шари́; капю-
шо́нный с. капту́ровий шар; карт-
ве́льские слои́ картве́льські шари́; кас-
сиа́нские слои́ кассіа́нські шари́; 
ка́ссинские слои́ ка́ссинські шари́; катер-
ле́зские слои́ катерле́зькі шари́; квад-
ра́тные слои́ квадра́тні шари́; ки-
селёвские слои́ киселі́вські шари́; 
кле́ванские слои́ кле́ванські шари́; кли-
ме́ниевый с. климе́нієвий шар; клоку-
чи́нские слои́ клокучи́нські шари́; кова-
ле́вские слои́ ковалі́вські шари́; ко-
ва́льские слои́ кова́льські шари́; ко́всуч-
ские слои́ ко́всуцькі шари́; компете́нтный с. 
компете́нтний шар; ко́новские слои́ 
ко́нівські шари́; конта́ктовый с. кон-
та́ктовий шар; конхи́новый с. конхі́новий 
шар; кортика́льный с. кортика́льний 
шар; ко́совский с. ко́сівський шар;  
косоу́цкие слои́ косоу́цькі шари́; косте-
но́сный с. кістконо́сний шар; костя-
не́цкие слои́ костяне́цькі шари́; котлу-
ба́евские слои́ котлуба́ївські шари́; коца-
ху́рские слои́ коцаху́рські шари́; красно-
ку́тские слои́ красноку́тські шари́; крив-
ча́нские слои́ кривча́нські шари́; кри-
ки́товые слои́ крикіт́ові шари́; крини-
ча́нские слои́ кринича́нські шари́; 
кро́мерский лесно́й с. кро́мерський лісо-
ви́й (лісни́й) шар; крутопа́дающий с. кру-
тоспадни́й (стрімкоспадни́й) шар; 
крывчи́цкие слои́ кривчи́цькі шари́;  
кудея́ровские слои́ кудея́рівські шари́; 
ку́керские слои́ ку́керські шари́;  
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кулишо́вские слои́ куліші́вські шари́; 
кушугу́мские слои́ кушугу́мські шари́; 
ламинари́товые слои́ ламінари́тові шари́; 
ланцеола́товые слои́ ланцеола́тові шари́; 
ла́ринские слои́ ла́ринські шари́; ле-
ба́хские слои́ леба́хські шари́; лебе-
дя́нские слои́ лебедя́нські шари́; леви-
ги́товые слои́ левігі́тові шари́; 
ле́нточный с. стрічкови́й шар; ли́венские 
слои́ лі́венські шари́; ликго́льмские слои́ 
лікго́льмські шари́; лингу́ловые слои́ 
лінгу́лові шари́; лиси́ничские слои́ ли-
си́ницькі шари́; лови́нские слои́ лови́нські 
шари́; лозна́йские слои́ лозна́йські шари́; 
лужа́нские слои́ лужа́нські шари́; лун-
гу́цкие слои́ лунгу́цькі шари́; ма-
ка́ровские слои́ мака́рівські шари́; ма-
ке́евские слои́ макі́ївські шари́; мале́вко-
мурае́внинские слои́ мале́вко-мурає́вни-
нські шари́; малобере́жные слои́ малобе-
ре́жні шари́; малокамышува́хские слои́ 
малокомишува́ські шари́; мандри́ковские 
слои́ мандри́ківські шари́; ма́нычские 
слои́ ма́ницькі шари́; маргина́лиевый с. 
маргіна́лієвий шар; маркиру́ющий с. мар-
кува́льний шар; ма́рьяновские слои́ 
ма́р'янівські шари́; масса́ндровские слои́ 
маса́ндрівські шари́; мги́нские слои́ 
мги́нські шари́; межтра́пповый с. між-
тра́повий шар; межформацио́нный с. 
міжформаці́йний шар; мелито́польские 
слои́ меліто́польські шари́; ме́льницкие 
слои́ ме́льницькі шари́; менды́мские слои́ 
менди́мські шари́; менестри́евские слои́ 
менестри́ївські шари́; менили́товые слои́ 
менилі́тові шари́; менчику́ровские слои́ 
менчику́рівські шари́; мерли́нские слои́ 
мерли́нські шари́; мёртвый с. ме́ртвий 
шар; мику́линские межледнико́вые слои́ 
мику́линські міжльодовико́ві шари́; ми-
ри́енские слои́ мирі́їнські шари́; 
ми́тковские слои́ ми́тківські шари́; мит-
рида́товские слои́ митрида́тівські шари́; 
мичу́ринские слои́ мічу́рінські шари́; 
мозо́листый с. мозоля́стий (мозоли́стий) 
шар; морщи́нистый с. змо́ршкуватий 
шар; моско́вские слои́ моско́вські шари́; 
мосо́ловские слои́ мосо́лівські шари́; 
мо́щный с. поту́жний шар; мукро-
на́товые слои́ мукрона́тові шари́; му-
ра́фские слои́ мура́фські шари́; мце́нские 
слои́ мце́нські шари́; нагуе́вичские слои́ 

нагує́вицькі шари́; надби́ловские слои́ 
надбі́лівські шари́; надви́нутый с. на-
су́нутий шар; надгу́бковые слои́ над-
гу́бкові шари́; надднестря́нские слои́ 
наддністря́нські шари́; надламина́ртовые 
слои́ надламіна́ртові шари́; надпасеч-
ня́нские слои́ надпасечня́нські шари́; 
надчима́евские слои́ надчима́ївські шари́; 
надъя́мненские слои́ над'я́мненські шари́; 
накло́нные слои́ похи́лі шари́; наносно́й с. 
наносни́й шар; нара́евские слои́ на-
ра́ївські шари́; на́ровские слои́ на́рівські 
шари́; нару́жный с. зо́внішній шар; на-
ру́шенный с. пору́шений шар; незо-
ни́руемый с. незоно́ваний шар; нейт-
ра́льный с. нейтра́льний шар; некомпе-
те́нтный с. некомпете́нтний шар; не-
ми́йские слои́ немі́йські шари́; непрони-
ца́емый с. непроникни́й шар; непрот-
кну́тый с. непроткну́тий шар; нери-
не́евские слои́ нерине́ївські шари́; нери-
не́лловые слои́ нерине́лові шари́; несви-
та́евские слои́ несвіта́ївські шари́; несо-
гла́сно напласто́ванный с. незгі́дно на-
пласто́ваний (незгі́дно нашаро́ваний) шар; 
нефтено́сный с. нафтоно́сний шар; ниже-
лежа́щий с. нижчележа́чий (нижчеза-
ле́глий) шар; нижнеиеро́глифовые слои́ 
нижньоієро́гліфові шари́; ни́жние изю́мские 
слои́ ни́жні ізю́мські шари́; ни́мфейские 
слои́ ні́мфейські шари́; но́вгород-се́верские 
слои́ но́вгород-сі́верські шари́; ново-
азо́вские слои́ новоазо́вські шари́; новочер-
номо́рские слои́ новочорномо́рські шари́; 
обето́чинские слои́ обіто́чинські шари́; 
обзы́рские слои́ обзи́рські шари́; огра-
ни́чивающий водоно́сный с. обме́жу-
вальний водоно́сний шар; озёрно-хова́н-
ские слои́ озе́рно-хова́нські шари́; озе́рс-
кие слои́ озе́рські шари́; омалю́совые 
слои́ омалю́сові шари́; онкофо́ровый с. 
онкофо́ровий шар; ора́вские слои́ 
ора́вські шари́; орло́вско-сабу́ровские 
слои́ орло́всько-сабу́рівські шари́; орто-
церати́товые слои́ ортоцерати́тові шари́; 
осипо́вские слои́ осипі́вські шари́; ост-
ра́ва-вальденбу́ргские слои́ остра́ва-
вальденбу́рзькі шари́; острако́довые слои́ 
острако́дові шари́; оттве́йлерские слои́ 
отве́йлерські шари́; па́довские слои́ 
па́дівські шари́; пакеро́ртские слои́  
пакеро́ртські шари́; палюди́новые слои́  
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палюди́нові шари́; панаги́йские слои́ 
панагі́йські шари́; паши́йские слои́ па-
ши́йські шари́; пе́нный с. пін́ний шар; 
пе́пловый с. по́пільний шар; перви́чный с. 
перви́нний шар; перекрыва́ющий с. пе-
рекрива́льний шар; перехо́дный с. пере-
хідни́й шар; перламу́тровый с. перла-
му́тровий шар; пе́тинские слои́ пе́тинські 
шари́; пи́жемские слои́ пі́жемські шари́; 
пили́новские слои́ пили́нівські шари́; 
пласти́нчатый с. пласти́нчастий шар; 
пло́твинские слои́ пло́твинські шари́; 
пове́рхностный с. поверхне́вий шар; по-
грани́чный с. примежови́й шар; под-
гае́цкие слои́ підгає́цькі шари́; под-
го́рские слои́ підгі́рські шари́; подледни-
ко́вый с. підльодовико́вий шар; подсне-
того́рские слои́ підснітого́рські шари́; 
подстила́ющий с. підстильни́й (під-
сте́лювальний) шар; покрыва́ющий с. 
покривни́й шар; полива́новские слои́ 
поліва́нівські шари́; попере́чно-
накло́нные слои́ попере́чно-похи́лені 
шари́; посидо́ниевые слои́ посидо́нієві 
шари́; после́довательный с. послідо́вний 
шар; постенно́й с. постінни́й шар; пре-
де́льный с. грани́чний шар; при́городские 
слои́ при́городські шари́; призма-
ти́ческий с. призмати́чний шар; проло-
би́товые слои́ пролобі́тові шари́; проме-
жу́точный с. промі́жний шар; прони-
ца́емый с. проникни́й шар; пру́тские 
слои́ пру́тські шари́; пско́вские слои́ 
пско́вські шари́; пте́риевые слои́ пте́рієві 
шари́; пя́рнусские слои́ п'я́рнуські шари́; 
раздува́ющийся с. роздува́льний шар; 
ра́йбольские слои́ ра́йбольські шари́; 
раку́шечный с. черепа́шковий шар;  
рассе́ивающий с. розсі́ювальний шар; 
ра́шковские слои́ ра́шківські шари́; 
ре́стевские слои́ ре́стевські шари́; рого-
во́й с. рогови́й шар; россоша́нские слои́ 
росоша́нські шари́; ро́тмистровские слои́ 
ро́тмістрівські шари́; ру́дный с. ру́дний 
шар; саарбрю́кенские слои́ саарбрю́-
кенські шари́; сакарау́льские слои́ сака-
рау́льські шари́; салку́тские слои́ сал-
ку́тські шари́; самсо́новские слои́ сам-
со́нівські шари́; сарга́евские слои́ сар-
га́ївські шари́; сартага́нские слои́ сарта-
га́нські шари́; свино́рдские слои́ сви-
но́рдські шари́; связу́ющий с. сполу́чний 

шар; северодви́нские слои́ північнод-
ві́нські шари́; сезо́нно-мёрзлый с. се-
зо́нно-ме́рзлий шар; сезо́нно промер-
за́ющий с. сезо́нно промерза́ючий шар; 
сезо́нно-та́лый с. сезо́нно-та́лий шар; 
се́йсские слои́ се́йські шари́; семи-
лу́кские слои́ семилу́цькі шари́; 
се́ргиевские слои́ се́ргіївські шари́; си-
ва́шские слои́ сива́ські шари́; сира-
чо́йские слои́ сирачо́йські шари́; 
ска́льный с. скельови́й (ске́льний) шар; 
скотова́тские слои́ скотова́тські шари́; 
слои́ адаве́ре шари́ адаве́ре; слои́ азе́ри 
шари́ азе́рі; слои́ аллега́ни шари́ алега́ні; 
слои́ амб шари́ амб; слои́ вазале́мма-
оа́нду шари́ вазале́ма-оа́нду; слои́ грин-
бра́йер шари́ гринбра́йєр; слои́ Ка́рева 
шари́ Ка́рева; слои́ киндерху́к шари́ кін-
дерху́к; слои́ конима́уг шари́ коніма́уг; 
слои́ ма́уч-ченк шари́ ма́уч-ченк; слои́ 
миссу́ри шари́ міссу́рі; слои́ над-
пу́ховских конгломера́тов шари́ над-
пу́хівських конгломера́тів; слои́ поно́ко 
шари́ поно́ко; слои́ порку́ни шари́ пор-
ку́ні; слои́ Ры́бного о́зера шари́ Ри́бного 
о́зера; слои́ сен-луи́ шари́ сен-луї́; 
с. ве́чной мерзлоты́ шар ві́чної мерзлоти́; 
с. Глубо́кой ба́лки шар Глибо́кої ба́лки; 
с. Голи́цина шар Голі́цина; с. истече́ния 
шар витіка́ння; с. Ко́нрада шар Ко́нрада; 
с. кро́вли шар покрів́лі; с. нараста́ния 
шар нароста́ння; с. секзи́ны шар секзи́ни; 
с. си́них глин шар си́ніх глин; с. с пере-
отло́женными ископа́емыми шар із пере-
відкла́деними викопни́ми; с. с фа́уной шар 
із фа́уною; с. температу́рного скачка́ шар 
температу́рного стрибка́; с. тетра́эдров шар 
тетра́едрів; с. тече́ния шар течії́; слу-
ча́йный с. випадко́вий шар; смеля́нские 
слои́ сміля́нські шари́; смо́тинско-
лова́цкие слои́ смо́тинсько-лова́цькі шари́; 
смя́тый с. зім'я́тий шар; сне́жские слои́ 
сні́зькі шари́; снетого́рские слои́ сніто-
го́рські шари́; согла́сно напласто́ванный с. 
згі́дно напласто́ваний (згі́дно нашаро́ваний) 
шар; со́кольские слои́ со́кільські шари́; 
со́льские слои́ со́льські шари́; со-
ро́кинские слои́ соро́кінські шари́; спа-
ниодонте́лловые слои́ спаніодонте́лові 
шари́; спириали́совые слои́ спіріалі́сові 
шари́; сре́дний с. сере́дній шар; став-
ня́нские слои́ ставня́нські шари́;  
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старооско́льские слои́ старооско́льські 
шари́; старотата́ровские слои́ старота-
та́рівські шари́; староу́шицкие слои́ ста-
роу́шицькі шари́; стрича́вские слои́ стри-
ча́вські шари́; студени́цкие слои́ студе-
ни́цькі шари́; сульфице́ровый с. сульфі-
це́ровий шар; сухо́нские слои́ сухо́нські 
шари́; сфери́ческий с. сфери́чний шар; 
сы́зранские слои́ си́зранські шари́; 
та́йновские слои́ та́йнівські шари́; така-
ти́нские слои́ такати́нські шари́; та́ллин-
нские слои́ та́лліннські шари́; тама́нские 
слои́ тама́нські шари́; танаи́сские слои́ 
танаїс́ькі шари́; тарханку́тские слои́ тар-
ханку́тські шари́; терно́польские слои́ 
терно́пільські шари́; ти́мковские слои́ 
ти́мківські шари́; тира́сские слои́ тира́ські 
шари́; тобечи́кские слои́ тобечи́цькі ша-
ри́; тома́ковские слои́ тома́ківські шари́; 
топи́ловские слои́ топи́лівські шари́; 
торфоге́нный с. торфоге́нний шар; тор-
фяно́й с. торфо́вий (торф'яни́й) шар; тур-
ге́невские слои́ турге́нєвські шари́; тюп-
джанко́йские слои́ тюп-джанко́йські ша-
ри́; у́гольный с. ву́гі́льний шар; ужа́нские 
слои́ ужа́нські шари́;ужо́кские слои́ 
ужо́цькі шари́; уи́линские слои́ уї́лінські 
шари́; фавози́товый с. фавози́товый шар; 
фанагори́йские слои́ фанагорій́ські шари́; 
фарфорови́дный с. фарфороподі́бний 
шар; фарфо́ровый с. фа́рфо́ровий шар; 
ферано́нтьевские слои́ ферано́нтьєвські 
шари́; фильтру́ющий с. фільтрува́льний 
шар; фола́довый с. фола́довий шар; фо-
раминифе́ровый с. форамініфе́ровий 
шар; фюзелля́рный с. фюзеля́рний шар; 
харци́зские слои́ харци́зькі шари́; хейло-
це́ровые слои́ хейлоце́рові шари́; 
херсо́нские слои́ херсо́нські шари́;  
хити́новый (хити́нный) с. хіти́новий 
(хіти́нний) шар; хова́нские слои́ хова́нські 
шари́; ходо́сские слои́ ходо́ські шари́; 
хо́ти́нские слои́ хоти́нські шари́; чау-
ди́нские слои́ чауди́нські шари́; черно-
ба́евские слои́ чорноба́ївські шари́; чер-
нови́цкие слои́ черніве́цькі шари́; че-
сла́вские слои́ чесла́вські шари́; чече-
ви́чный с. сочеви́чний шар; чере-
ду́ющийся с. черго́ваний (навперемі́нний) 
шар; чёрный с. чо́рний шар; чибью́ские 
слои́ чиб'ю́ські шари́; чима́евские слои́ 
чима́ївські шари́; чу́довские слои́ 

чу́дівські шари́; чу́совские слои́ чу́совські 
шари́; ша́ровские слои́ ша́рівські шари́; 
шарты́мские слои́ шарти́мські шари́; 
шебутине́цкие слои́ шебутине́цькі шари́; 
шело́нские слои́ шело́нські шари́; ше-
шо́рские слои́ шешо́рські шари́; шугу́-
ровские слои́ шугу́рівські шари́; 
щи́гровские слои́ щи́грівські шари́; эква-
ториа́льный с. екваторіа́льний шар; экло-
ги́товый с. еклогі́товий шар; элемен-
та́рный с. елемента́рний шар; эрви́лие-
вые слои́ ерві́лієві шари́; эсте́риевские 
слои́ есте́ріївські шари́; э́тренские слои́ 
е́тренські шари́; юма́товские слои́ 
юма́товські шари́; яра́нские слои́ яра́нські 
шари́; ясинова́тские слои́ ясинува́тські 
шари́; яче́истый с. комір́частий 
(по́ристий) шар; 

2. (древесины и т. п.) шар, -ру; го-
ди́чный с. річни́й шар; дерма́льный с. 
дерма́льний шар; гу́бковые слои́ гу́бкові 
шари́; зерни́стый с. зерни́стий шар; извест-
ко́вый с. вапня́ний (вапни́стий) шар; 
ко́ровый с. ко́ровий шар; ло́жный го-
ди́чный с. неспра́вжній річни́й шар 

сло́йчатость шарува́тість, -тості, т. -тістю; 
втори́чная с. втори́нна шарува́тість;  
горизонта́льная с. горизонта́льна шару-
ва́тість; де́льтовая с. де́льтова шару-
ва́тість; диагона́льная с. діагона́льна ша-
рува́тість; линзови́дная (линзообра́зная) с. 
лінзоподі́бна шарува́тість; ло́жная с. не-
спра́вжня шарува́тість; миграцио́нная с. 
міграці́йна шарува́тість; пля́жевая с. пля-
жова́ шарува́тість; пото́ковая с. пото́кова 
шарува́тість; ритми́чная с. ритмі́чна ша-
рува́тість 

слоно́вый слоно́вий; с-вая поро́да сло-
но́ва поро́да 

слу́жба слу́жба, -би; вариацио́нная с. 
варіаці́йна слу́жба; газоспаса́тельная с. 
газорятува́льна (газорятівна́) слу́жба; гео-
логи́ческая с. геологі́чна слу́жба; 
промысло́во-геофизи́ческая с. промис-
ло́во-геофізи́чна слу́жба; противопо-
жа́рная контро́льная с. протипоже́жна 
контро́льна слу́жба; пылевентиля-
цио́нная с. пиловентиляці́йна слу́жба 

слухово́й слухови́й; с-ва́я о́бласть слу-
хова́ діля́нка 

случа́йный випадко́вий; с-ная величина́ 
випадко́ва величина́; с-ная ориентиро́вка 
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випадко́ве орієнтува́ння; с-ная погре́ш-
ность випадко́ва по́хибка; с-ная по́лость 
випадко́ва порожни́на; с-ная про́ба випа-
дко́ва про́ба; с-ная структу́ра випадко́ва 
структу́ра; с-ная тексту́ра випадко́ва тек-
сту́ра; с-ное включе́ние випадко́ве 
вклю́чення; с-ное наруше́ние випадко́ве 
пору́шення; с. вы́брос випадко́вий ви́кид; 
с. материа́л випадко́вий матеріа́л; с. мине-
ра́л випадко́вий мінера́л; с. обло́мок випад-
ко́вий ула́мок; с. слой випадко́вий шар  

слюда́ слюда́, -ди́; ба́риевая с. ба́рієва 
слюда́; воро́нья с. воро́няча слюда́; же-
ле́зистая с. залі́зиста слюда́; ка́лиевая с. 
ка́лієва слюда́; ко́лотая с. ко́лота слюда́; 
конденса́торная с. конденса́торна слюда́; 
листова́я с. листова́ слюда́; ли́тиевая с. 
лі́тієва слюда́; ли́тиево-желе́зистая с. 
лі́тієво-залі́зиста слюда́; лити́нистая с. 
літи́ниста слюда́; ло́мкая с. ламка́ слюда́; 
магнезиа́льная с. магнезіа́льна слюда́; 
магнезиа́льно-желе́зистая с. магнезіа́ль-
но-залі́зиста слюда́; ма́рганцевая с. 
ма́рганце́ва (манга́нова) слюда́; марган-
цо́вистая с. марганце́виста (манга́новиста) 
слюда́; на́триевая с. на́трієва слюда́; 
обыкнове́нная с. звича́йна слюда́; 
промы́шленная с. промисло́ва слюда́; 
серебри́стая с. срібли́ста (срібля́ста) слю-
да́; тита́новая с. тита́нова слюда́; 
ура́новая с. ура́нова слюда́; хро́мовая с. 
хро́мова слюда́; хру́пкая с. крихка́ слюда́; 
чёрная с. чо́рна слюда́; чешу́йчатая с. 
луска́та слюда́ 

слюдиза́ция слюдиза́ція, -ції 
слю́дистый слюди́стий; с. гемати́т слю-

ди́стий гемати́т; с. минера́л слюди́стий 
мінера́л; с. песо́к слюди́стий пісо́к 

слюди́т слюди́т, -ту 
слю́дка слю́дка, -ки, д. и п. -дці, р. мн. -док; 

желе́зная с. залі́зна слю́дка; известко́во-
ура́новая с. вапня́но-ура́нова (вапни́сто-
ура́нова) слю́дка; ме́дная с. мі́дна слю́дка; 
руби́новая с. рубі́нова слю́дка; ура́новая с. 
ура́нова слю́дка 

слюдоно́сный слюдоно́сний; с-ная поро́да 
слюдоно́сна поро́да; с-ная промы́шлен-
ность слюдоно́сна промисло́вість; с. пегма-
ти́т слюдоно́сний пегмати́т 

слюдяно́й слюдяни́й; жи́льный с. сие-
ни́т жи́льний слюдяни́й сієні́т; с-на́я 
ме́лочь слюдяни́й дрі́б'язок; с-на́я плас-

ти́нка слюдяна́ пласти́нка; с. база́льт 
слюдяни́й база́льт; с. гнейс слюдяни́й 
гнейс; с. зако́н слюдяни́й зако́н; с. квар-
ци́т слюдяни́й кварци́т; с. листо́чек слю-
дяни́й листо́чок; с. нори́т слюдяни́й но-
ри́т; с. порфи́р слюдяни́й порфі́р; с. сие-
ни́т слюдяни́й сієні́т; с. сла́нец слюдяни́й 
сла́нець; с. фоноли́т слюдяни́й фонолі́т; 
с. цеоли́т слюдяни́й цеолі́т 

сма́зка масти́ло, -ла; графи́товая с. гра-
фі́тове масти́ло; жи́дкая с. рідке́ масти́ло; 
консисте́нтная с. консисте́нтне масти́ло 

сма́зочный масти́льний; с-ное ма́сло 
масти́ло (масти́льне ма́сло) 

сма́льта сма́льта, -ти 
смальти́н смальти́н, -ну 
смальти́т смальти́т, -ту 
смара́гд смара́гд, -ду (вещество) и -да 

(отдельный кристалл) 
смарагди́т смарагди́т, -ту 
сма́чиваемость змо́чуваність, -ності, т. 

-ністю 
сма́чиватель змо́чувач, -ча, т. -чем 
сма́чивающий змо́чувальний, змо́чую-

чий; с-щее вещество́ змо́чувальна речови-
на́; с. эффе́кт змо́чувальний (змо́чуючий) 
ефе́кт 

смегмати́т смегмати́т, -ту 
сме́жность сумі́жність, -ності, т. -ністю; 

с. минера́лов сумі́жність мінера́лів 
сме́жный сумі́жний; с-ная высота́ су-

мі́жна висота́; с-ная поро́да сумі́жна по-
ро́да; с-ная сква́жина сумі́жна свердло-
ви́на; с-ная скла́дка сумі́жна скла́дка; 
с. авлакоге́н сумі́жний авлакоге́н; 
с. двойни́к сумі́жний двійни́к; с. у́гол 
сумі́жний кут 

смекти́т смекти́т, -ту 
смеля́нский сміля́нський; с-кие слои́ 

сміля́нські шари́  
сме́на (действие) змі́на, -ни, (замена) 

замі́на, -ни, (перемена) перемі́на, -ни; 
с. фа́уны змі́на фа́уни 

смерза́ние змерза́ння 
смерза́ться змерза́тися, -за́ється 
смеси́мость, сме́шиваемость змі́шуваність, 

-ності, т. -ністю 
смеси́мый змі́шуваний 
смеси́тель змі́шувач, -ча, т. -чем 
смесь су́міш, -ші, т. -шшю; га́зовая с. 

га́зова су́міш; газоводяна́я с. газоводяна́ 
су́міш; изомо́рфная с. ізомо́рфна су́міш; 
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нефтега́зовая с. нафтога́зова су́міш; эвтек-
ти́ческая с. евтекти́чна су́міш 

смета́на смета́на, -ни; желе́зная с. за-
лі́зна смета́на 

смешаннослои́стый змішаношарува́тий; 
с-тое сраста́ние змішаношарува́те зро́щення 
(зроста́ння); с-тое строе́ние змішаношару-
ва́та будо́ва 

сме́шанный змі́шаний; с-ная жи́ла 
змі́шана жи́ла; с-ная кора́ выве́тривания 
змі́шана кора́ вивітрювання (звіт́рювання); 
с-ная ма́гма змі́шана ма́гма; с-ная поро́да 
змі́шана поро́да; с-ная равни́на змі́шана 
рівни́на; с-ная руда́ змі́шана руда́; с-ная 
структу́ра змі́шана структу́ра; с-ная тер-
ра́са змі́шана тера́са; с-ные во́ды змі́шані 
во́ди; с-ные фо́рмы змі́шані фо́рми; 
с. агрега́т змі́шаний агрега́т; с. вулка́н 
змі́шаний вулка́н; с. га́битус змі́шаний 
га́бітус; с. ко́мплекс змі́шаний ко́мплекс; 
с. криста́лл змі́шаний криста́л; с. лак-
коли́т змі́шаний лаколі́т; с. лес змі́шаний 
ліс; с. режи́м змі́шаний режи́м; с. тип 
змі́шаний тип; с. торфя́ник змі́шане тор-
фо́вище; с. цеме́нт змі́шаний цеме́нт 

смеше́ние змі́шування; взаи́мное с. взає́м-
не змі́шування; с. ма́гмы змі́шування ма́гми 

сме́шиваемость, смеси́мость змі́шуваність, 
-ності, т. -ністю 

сме́шивающийся змішни́й, змі́шуваль-
ний 

смеще́ние змі́щення, (неоконч. д. – ещё) 
змі́щування, зміща́ння, зсу́нення, (неоконч. д. 
– ещё) зсува́ння, зсо́вування; верти-
ка́льное с. вертика́льне зміщ́ення; ви́ди-
мое с. ви́диме змі́щення; внутриру́дное с. 
внутрішньору́дне змі́щення; горизон-
та́льное с. горизонта́льне змі́щення; дей-
стви́тельное с. ді́йсне змі́щення; диаго-
на́льное с. діагона́льне змі́щення; и́стин-
ное с. спра́вжнє змі́щення; монокли-
на́льное с. монокліна́льне змі́щення; на-
ча́льное с. початко́ве змі́щення; о́бщее 
(по́лное) с. по сбро́су зага́льне (по́вне) 
змі́щення за ски́дом; осево́е с. осьове́ 
змі́щення; паралле́льное с. парале́льне 
змі́щення; перифери́ческое с. перифе-
ри́чне змі́щення; перпендикуля́рное с. 
перпендикуля́рне змі́щення; пове́рхност-
ное с. поверхне́ве змі́щення; радиа́льное с. 
радіа́льне змі́щення; сбро́совое (сбро́сное, 
сбросно́е) вертика́льное с. скидне́ верти-

ка́льне змі́щення; сдвижно́е с. зсувне́ 
змі́щення; с. жи́лы змі́щення жи́ли; 
с. контине́нтов змі́щення контине́нтів; 
с. меа́ндров змі́щення меа́ндрів; с. по па-
де́нию змі́щення за паді́нням; с. по 
пло́скости напластова́ния змі́щення за 
площино́ю напластува́ння (нашарува́ння); 
с. по простира́нию сбро́са змі́щення за 
простяга́нням ски́ду; с. радиоакти́вного 
равнове́сия змі́щення радіоакти́вної рів-
нова́ги; с. у́ровня змі́щення рі́вня; углово́е с. 
кутове́ змі́щення; шарни́рное с. шарні́рне 
змі́щення 

смещённый змі́щений, зсу́нутий, зсу́не-
ний; с-ная ма́сса змі́щена (зсу́нута, зсу́нена) 
ма́са; с-ная слои́стость (слоева́тость) 
змі́щена (зсу́нута, зсу́нена) шарува́тість;  
с-ная тре́щина змі́щена трі́щина; с. вы́ход 
змі́щений (зсу́нутий, зсу́нений) ви́хід; 
с. горизо́нт змі́щений горизо́нт; с. пласт 
змі́щений пласт (змі́щений шар) 

смизи́т смізи́т, -ту 
смики́т смікіт́, -ту 
смина́ться, смя́ться змина́тися, -на́ється, 

зім'я́тися, -не́ться 
смина́ющий змина́льний; с-щее дав-

ле́ние змина́льний тиск 
сми́тский смі́тський; с. век смі́тський вік 
смитсони́т смітсоні́т, -ту 
смог смог, -гу 
смола́ смола́, -ли́, (живица) жи́виця, -ці, 

т. -цею; акци́зная с. акци́зна смола́;  
асфа́льтовая с. асфа́льтова смола́; бен-
зо́льная с. бензо́льна смола́; го́рная с. 
гірська́ смола́; древе́сная с. деревна́ смо-
ла́; ископа́емая с. викопна́ смола́; камен-
ноу́гольная с. кам'янову́гі́льна смола́; 
минера́льная с. мінера́льна смола́; пет-
роле́йно-эфи́рная с. петроле́йно-ефі́рна 
смола́; спиртобензо́льная с. спиртобен-
зо́льна смола́ 

смоли́стый смоли́стий; с-тая нефть 
смоли́ста на́фта; с-тое вещество́ смоли́ста 
речовина́; с-тое ма́сло смоли́сте ма́сло; 
с. блеск смоли́стий блиск; с. змееви́к 
смоли́стий змійови́к; с. опа́л смоли́стий 
опа́л; с. серпенти́н смоли́стий серпенти́н; 
с. торф смоли́стий торф; с. у́голь смо-
ли́сте ву́гі́лля; чёрная с-тая нефть чо́рна 
смоли́ста на́фта 

смо́лка смо́лка, -ки, д. и п. -лці, р. мн.  
-лок; ура́новая с. ура́нова смо́лка 
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смо́лковый смо́лковий; с. ко́мплекс 
смо́лковий ко́мплекс 

смолни́да смолні́да, -ди 
смо́лница смо́лниця, -ці, т. -цею 
смолоотда́ча смоловідда́ча, -чі, т. -чею; 

с. горю́чих сла́нцев смоловідда́ча го-
рю́чих сла́нців 

смольянинови́т смольянінові́т, -ту 
смоляно́й смоляни́й; ме́дная с-на́я руда́ 

мі́дна смоляна́ руда́; с-на́я кле́тка смоля-
на́ кліти́на; с-на́я обма́нка смоляна́ об-
ма́нка; с-на́я па́лочка смоляна́ па́личка;  
с-на́я руда́ смоляна́ руда́; с-но́е ма́сло 
смоляне́ ма́сло; с-но́е о́зеро смоляне́ о́зеро; 
с-но́е те́льце смоляне́ ті́льце́; с. андези́т 
смоляни́й андези́т; с. блеск смоляни́й 
блиск; с. дюре́н смоляни́й дюре́н; 
с. ка́мень смоляни́й ка́мінь; с. липтобио-
ли́т смоляни́й ліптобіолі́т; с. микроком-
поне́нт смоляни́й мікрокомпоне́нт; с. пе-
со́к смоляни́й пісо́к; с. ход смоляни́й хід; 
ура́новая с-на́я обма́нка ура́нова смоляна́ 
обма́нка; ура́новая с-на́я руда́ ура́нова 
смоляна́ руда́ 

смолянино́вский смолянині́вський; с-кая 
сви́та смолянині́вська сві́та 

смо́тинско-лова́цкий смо́тинсько-
лова́цький; с.-л-кие слои́ смо́тинсько-
лова́цькі шари́  

смо́тричский смо́трицький; с-кая сви́та 
смо́трицька сві́та 

смотрово́й оглядо́вий; с. коло́дец огля-
до́вий коло́дязь 

смык змик, -ку 
смыв змив, -ву, (неоконч. д. – ещё) зми-

ва́ння; плоскостно́й с. площи́нний змив; 
с. скло́нов змив схи́лів 

смыва́ние змива́ння 
смыва́ть[ся], смыть[ся] змива́ти[ся], -ва́ю, 

-ва́єш, -ва́є[ться], зми́ти[ся], зми́ю, зми́єш, 
зми́є[ться] 

смыка́ние змика́ння 
смыка́ющий змика́ючий, змика́льний, 

змични́й; с-щее крыло́ змика́юче (зми-
ка́льне, змичне́) крило́ 

смы́тый зми́тий; с-тая по́чва зми́тий 
ґрунт 

смы́чный зми́чний; с-ная ли́ния зми́чна 
лі́нія; с-ная ось зми́чна вісь; с. край 
зми́чний край 

смя́тие змина́ння, зім'яття́ 

смя́тый зім'я́тий; с-тая спо́ра зім'я́та 
спо́ра; с-тая структу́ра зім'я́та структу́ра; 
с-тые отложе́ния зім'я́ті ві́дклади; с. пласт 
зім'я́тий пласт (зім'я́тий шар); с. слой  
зім'я́тий шар  

снабже́ние постача́ння; материа́льно-
техни́ческое с. матеріа́льно-техні́чне по-
стача́ння 

снаря́д снаря́д; гре́йферный с. гре́йфер-
ний снаря́д; землесо́сный с. землесо́сний 
снаря́д; керноотбо́рный с. керновідбірни́й 
снаря́д 

снег сніг, -гу; ве́чный с. віч́ний сніг;  
зерни́стый с. зерни́стий сніг; мете́левый с. 
заметі́льний сніг; перемеща́ющийся с. 
перемі́щувальний сніг; порошкова́тый с. 
порошкува́тий сніг; рассы́пчатый с. роз-
си́пчастий сніг; та́лый с. пота́лий (роз-
та́лий, та́лий) сніг 

снегово́й снігови́й; ве́рхняя с-ва́я гра-
ни́ца ве́рхня снігова́ межа́; клима-
ти́ческая с-ва́я ли́ния клімати́чна снігова́ 
лі́нія; орографи́ческая с-ва́я грани́ца 
орографіч́на снігова́ межа́ (грани́ця); с-ва́я 
ли́ния снігова́ лі́нія; с-ва́я фа́ция снігова́ 
фа́ція; с-ва́я эро́зия снігова́ еро́зія; с-во́е 
выве́тривание снігове́ вивіт́рювання 
(зві́трювання); с. карни́з снігови́й карни́з; 
с. лёд снігови́й лід; с. песо́к снігови́й пісо́к 

снегоме́рный снігомі́рний; с-ная съёмка 
снігомі́рне зніма́ння (снігомі́рна зйо́мка) 

сне́жный снігови́й; с-ная бу́ря снігова́ 
бу́ря; с-ная лави́на снігова́ лави́на; с-ная 
море́на снігова́ море́на; с. криста́лл сніго-
ви́й криста́л; с. обва́л снігови́й обва́л; с. по-
кро́в снігови́й по́крив; с. слой снігови́й шар 

снетого́рский снітого́рський; с-кие слои́ 
снітого́рські шари́  

снивели́рованный (о поверхности) зні-
вельо́ваний; с-ная равни́на знівельо́вана 
рівни́на 

сни́мок зні́мок, -мка; с. Вейссенбе́рга 
зні́мок Вейссенбе́рга 

снопови́дно-волокни́стый снопоподі́бно-
волокни́стий, снопоподі́бно-волокнува́тий; 
с.-в-тая структу́ра снопоподі́бно-волокни́ста 
(снопоподі́бно-волокнува́та) структу́ра 

снопови́дный снопоподі́бний; с-ная текс-
ту́ра снопоподі́бна тексту́ра; с. сла́нец  
снопоподі́бний сла́нець; с. цеоли́т снопопо-
ді́бний цеолі́т 
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снос зне́сення, знос, -су; сейсми́ческий с. 
сейсмі́чне зне́сення; с. верши́ны зне́сення 
верши́ни 

сня́тие зніма́ння, зняття́, збира́ння 
собира́тель збира́ч, -ча́, т. -че́м 
собира́тельный збира́льний, збі́рний;  

с-ная кристаллиза́ция збі́рна кристалі-
за́ція; с-ная ли́нза збира́льна лі́нза; с-ная 
перекристаллиза́ция збі́рна перекриста-
ліза́ція; с-ное назва́ние збі́рна на́зва; 
с. бассе́йн збира́льний басе́йн 

соби́ты мн. собі́ти, -тів 
соболевски́т соболевські́т, -ту 
соботки́т соботкі́т, -ту 
собрали́т собралі́т, -ту 
со́бственный вла́сний; с-ная частота́ 

вла́сна частота́; с-ное движе́ние вла́сний 
рух; с-ное значе́ние вла́сне зна́чення;  
с-ное колеба́ние вла́сне колива́ння; 
с. магнети́зм вла́сний магнети́зм 

событи́йный поді́йний; с-ная страти-
гра́фия поді́йна стратигра́фія 

соверше́нный доскона́лий; с-ная раст-
вори́мость доскона́ла розчи́нність; с-ная 
спа́йность доскона́ла спа́йність; с-ная 
структу́ра доскона́ла структу́ра; с. изомо-
рфи́зм доскона́лий ізоморфі́зм; с. клива́ж 
доскона́лий кліва́ж; с. коло́дец доско-
на́лий коло́дязь; с. криста́лл доскона́лий 
криста́л; с. сла́нец доскона́лий сла́нець 

совмести́мость сумі́сність, -ності, т.  
-ністю 

совме́стный спі́льний, суку́пний; с-ная 
вероя́тность спі́льна (суку́пна) ймо-
ві́рність (імові́рність); с-ная разрабо́тка 
спі́льна розро́бка; с-ное существова́ние 
спі́льне існува́ння 

совоку́пность суку́пність, -ності, т. -ністю; 
с. органи́змов суку́пність органі́змів 

совпада́ющий збі́жний; с-щая ли́ния 
збі́жна лі́нія; с-щая ось збі́жна вісь 

совреме́нный суча́сний; с-ная ро́ссыпь 
суча́сне розси́пище (суча́сний ро́зсип);  
с-ная фа́ция суча́сна фа́ція; с-ная эпо́ха 
суча́сна епо́ха; с-ные во́доросли суча́сні 
во́дорості; с-ные тектони́ческие дви-
же́ния суча́сні тектоні́чні ру́хи; с-ные 
оса́дки суча́сні оса́дки; с-ные отложе́ния 
суча́сні ві́дклади; с. га́лечник суча́сний 
га́лечник; с. диагене́з суча́сний діагене́з; 
с. отде́л суча́сний ві́дділ; с. пери́од  

суча́сний пері́од; с. планкто́н суча́сний 
планкто́н 

согди́йский согді́йський; с. отде́л сог-
ді́йський ві́дділ 

согла́сный згі́дний; с-ная доли́на згі́дна 
доли́на; с-ная интру́зия згі́дна інтру́зія;  
с-ная инъе́кция згі́дна ін'є́кція; с-ная 
река́ згі́дна рі́чка (ріка́); с-ная транс-
гре́ссия згі́дна трансгре́сія; с-ная тре́щина 
згі́дна трі́щина; с-ная флексу́ра згі́дна флек-
су́ра; с-ное залега́ние згі́дне заляга́ння;  
с-ное налега́ние пласто́в згі́дне наляга́ння 
пласті́в (шарі́в); с-ное напластова́ние згі́дне 
напластува́ння (нашарува́ння); с-ное на-
слое́ние згі́дне нашарува́ння; с-ное о́зеро 
згі́дне о́зеро; с-ное паде́ние згі́дне паді́ння; 
с-ное ру́дное те́ло згі́дне ру́дне ті́ло; с-ное 
у́стье згі́дне у́стя; с-ные пласты́ згі́дні плас-
ти́ (шари́); с. бе́рег згі́дний бе́рег; с. кон-
та́кт згі́дний конта́кт; с. надви́г згі́дний 
на́сув; с. разры́в згі́дний розри́в; с. ре-
лье́ф згі́дний рельє́ф 

согласо́ванность пого́дженість, -ності, 
т. -ністю, узго́дженість, -ності, т. -ністю; 
с. часте́й пого́дженість (узго́дженість) части́н 

согласо́ванный пого́джений, узго́джений; 
с-ные а́тласы узго́джені а́тласи 

со́гнутый зі́гнутий; с-тая ра́ковина 
зі́гнута черепа́шка (му́шля, ско́йка) 

согрени́т согрені́т, -ту 
со́да со́да, -ди; безво́дная с. безво́дна 

со́да; двууглеки́слая с. двовуглеки́сла 
со́да; е́дкая с. їдка́ со́да; каусти́ческая с. 
каусти́чна со́да; кристалли́ческая с. кри-
сталі́чна со́да; технологи́ческая с. техно-
логі́чна со́да 

содали́т содалі́т, -ту 
содалити́т содаліти́т, -ту 
содали́товый содалі́товий; с. сиени́т со-

далі́товий сієні́т; с. фойяи́т содалі́товий 
фойяїт́; с. фоноли́т содалі́товий фонолі́т 

содалитофи́р содалітофі́р, -ру 
соддии́т содиї́т, -ту 
содержа́ние 1. вміст, -ту; бортово́е с. 

бортови́й вміст; относи́тельное с. від-
но́сний вміст; промы́шленное с. проми-
сло́вий вміст; проце́нтное с. відсо́тко́вий 
(проце́нтний) вміст; 

2. (состав) склад 
содержа́щий вмі́сний; с-щая желе́зо по-

ро́да залізовмі́сна поро́да 



сод сок 

720 

со́довый со́довий; с-вое о́зеро со́дове 
о́зеро 

соедине́ние 1. сполу́ка, -ки, д. и п. -лу́ці, 
р. мн. -лу́к, сполу́чення; азо́тистое с. 
азо́тиста сполу́ка; азо́тное с. азо́тна спо-
лу́ка; алифати́ческое с. аліфати́чна спо-
лу́ка; во́дное с. во́дна сполу́ка; водо-
ро́дистое с. водне́виста сполу́ка; га-
ло́идное с. гало́їдна сполу́ка; гетеродес-
ми́ческое с. гетеродесмі́чна сполу́ка; го-
модесми́ческое с. гомодесмі́чна сполу́ка; 
желе́зистое с. залі́зиста сполу́ка; интер-
металли́ческое с. інтерметале́ва (інтерме-
талі́чна) сполу́ка; кислоро́дное с. кисне́ва 
сполу́ка (кисне́ве сполу́чення); мезодес-
ми́ческое с. мезодесмі́чна сполу́ка; мни́мое с. 
уя́вна сполу́ка; мутаби́льное с. мутабі́льна 
сполу́ка; органи́ческое с. органі́чна спо-
лу́ка; полицикли́ческое с. поліциклі́чна 
сполу́ка; редкоземе́льное с. рідкіснозе-
ме́льна сполу́ка; рели́ктовые с-ния ре-
лі́ктові сполу́ки; углеро́дистое с. вугле-
це́ва сполу́ка; хими́ческое с. хімі́чна спо-
лу́ка; цикли́ческое с. циклі́чна сполу́ка; 

2. з'є́дна́ння; бу́ферное с. бу́ферне 
з'є́дна́ння; двойно́е с. подві́йне з'є́дна́ння; 
комбини́рованное с. комбіно́ване 
з'є́дна́ння; паралле́льное с. парале́льне 
з'є́дна́ння; пове́рхностное с. поверхне́ве 
з'є́днання; с. световы́х луче́й з'є́дна́ння 
світлови́х про́менів; цепно́е с. ланцюго́ве 
з'є́дна́ння 

соединённый з'є́днаний; с-ная борозда́ 
з'є́днана борозна́; с-ная дельтидиа́льная 
пласти́нка з'є́днана дельтидіа́льна плас-
ти́нка; с-ная пове́рхность з'є́днана по-
ве́рхня; с-ная тру́бка з'є́днана тру́бка;  
с-ное кольцо́ з'є́днане кільце́; с-ное обра-
зова́ние з'є́днане утво́рення; с-ные по́ры 
з'є́днані по́ри; с-ные ру́ки з'є́днані ру́ки; с. 
вы́рост з'є́днаний ви́ріст; с. градие́нт 
з'є́днаний градіє́нт; с. кана́л з'є́днаний 
кана́л; с. у́зел з'є́днаний ву́зол; с. шов 
з'є́днаний шов 

соедини́тельный сполу́чний, з'є́днувальний; 
попере́чная с-ная ветвь попере́чна сполу́чна 
(з'є́днувальна) гі́лка; с-ная нить грантоли́та 
сполу́чна (з'є́днувальна) ни́тка грантолі́ту;  
с-ная пласти́нка сполу́чна (з'є́днувальна) 
пласти́нка; с-ная по́ра сполу́чна (з'є́дну-
вальна) по́ра; с-ная съёмка сполу́чне 
(з'є́днувальне) знімання (сполу́чна [з'є́дну-

вальна] зйо́мка); с-ная ткань сполу́чна 
(з'є́днувальна) ткани́на; с-ная тру́бка спо-
лу́чна (з'є́днувальна) тру́бка; с-ное крыло́ 
сполу́чне (з'є́днувальне) крило́; с. зажи́м 
сполу́чний (з'є́днувальний) затиска́ч; 
с. кана́л сполу́чний (з'є́днувальний) кана́л; 
с. крюк сполу́чний (з'є́днувальний) гак 
(крюк); с. про́вод сполу́чний (з'є́днувальний) 
про́від; с. шов сполу́чний (з'є́днувальний) 
шов 

со́жский со́жський; с. эта́п со́жський 
ета́п 

созида́тельный тво́рчий; с. метамор-
фи́зм тво́рчий метаморфіз́м 

созиоло́гия, созоло́гия, созіоло́гія, -гії, 
созоло́гія, -гії  

созрева́ние дозріва́ння, достига́ння, до-
співа́ння 

созрева́ть, созреть дозріва́ти, -ва́є, до-
стига́ти, -га́є, доспіва́ти, -ва́є, дозрі́ти, -рі́є, 
дости́гнути, -гне, доспі́ти, -пі́є 

соймони́т соймоні́т, -ту 
со́ймульский со́ймульський; с-кая 

сви́та со́ймульська сві́та 
сока́льский сока́льський; с-кая сви́та 

сока́льська сві́та 
соки́рницкий соки́рницький; с-кая 

сви́та соки́рницька сві́та 
соколи́ный соколи́ний; с. глаз соколи́не 

о́ко 
со́кольский со́кільський; с-кие слои́ 

со́кільські шари́  
сокони́т соконі́т, -ту 
сокраща́емость скоро́чуваність, -ності, 

т. -ністю 
сокраща́ть[ся], сократи́ть[ся] ско-

ро́чувати[ся], -чую, -чуєш, -чує[ться], ско-
роти́ти[ся], -рочу́, -ро́тиш, -ро́ти[ться] 

сокраща́ющийся скоро́чувальний, ско-
ро́чуваний; с. водоразде́л скоро́чувальний 
(скоро́чуваний) вододіл́ 

сокраще́ние скоро́чення, укоро́чення, 
(неоконч. д. – ещё) скоро́чування, уко-
ро́чування; с. земно́й коры́ скоро́чення 
(укоро́чення) земно́ї кори́; с. ледника́ ско-
ро́чення льодовика́; с. меа́ндров ско-
ро́чення меа́ндрів; с. про́бы скоро́чення 
про́би; с. ру́сла скоро́чення (укоро́чення) 
ру́сла 

сокращённый скоро́чений; с-ная про́ба 
скоро́чена про́ба; с. ана́лиз скоро́чений 
ана́ліз 
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со́кский со́кський; с-кая сви́та со́кська 
сві́та 

солева́рня солева́рня, -ні 
солево́й сольови́й; с-ва́я вы́тяжка со-

льова́ ви́тяжка; с-ва́я съёмка сольове́ зні-
ма́ння (сольова́ зйо́мка); с. орео́л сольови́й 
орео́л; с. пото́к сольови́й поті́к 

солевыно́сливый солевитрива́лий, соле-
стійки́й 

солеме́р солемі́р, -ра 
соленакопле́ние соленагрома́дження, 

соленакопи́чення 
солёно-ки́слый соло́но-ки́слий 
солено́сный солено́сний; с-ная сви́та 

солено́сна сві́та; с-ная форма́ция соле-
но́сна форма́ція; с. бассе́йн солено́сний 
басе́йн 

солёность соло́ність, -ності, т. -ністю; 
норма́льная с. норма́льна соло́ність; океа-
ни́ческая с. океані́чна соло́ність 

солёный соло́ний; с-ная вода́ соло́на 
вода́; с-ная гли́на соло́на гли́на; с-ное 
боло́то соло́не боло́то; с. родни́к соло́не 
джерело́ 

солеобразова́ние солеутво́рення, (неоконч. 
д. – ещё) солеутво́рювання, солетво́рення 

солеобразу́ющий солетві́рний; с-щий 
окси́д солетві́рний окси́д 

солидо́л солідо́л, -лу 
со́лидус со́лідус, -са 
солии́т солії́т, -ту 
солика́мский соліка́мський; с-кая сви́та 

соліка́мська сві́та 
солифлюкцио́нный соліфлюкці́йний;  

с-ная терра́са соліфлюкці́йна тера́са; 
с. вал соліфлюкці́йний вал; с. ко́нус солі-
флюкці́йний ко́нус 

солифлю́кция соліфлю́кція, -ції; бо-
ло́тная с. боло́тна (боло́тяна) соліфлю́кція 

солль соль, -лю, т. -лем 
солнечносу́точный сонячнодобови́й;  

с-ная вариа́ция сонячнодобова́ варіа́ція 
со́лнечный со́нячний; с-ная диагра́мма 

со́нячна діагра́ма; с-ная долгота́ со́нячна 
довгота́; с-ная коро́на со́нячна коро́на;  
с-ная радиа́ция со́нячна радіа́ція; с-ная 
широта́ со́нячна широта́; с-ное извер-
же́ние со́нячне ви́верження; с-ное испа-
ре́ние со́нячне випаро́вування (випару-
ва́ння); с. ка́мень со́нячний ка́мінь; 
с. спектр со́нячний спектр 

со́лнце со́нце, -ця, т. -цем; турма-
ли́новое с. турмалі́нове со́нце 

солодо́вый солодо́вий 
солоне́ц солоне́ць, -нцю́, т. -нце́м 
солоноватово́дный солонуватово́дний; 

с-ная фа́ция солонуватово́дна фа́ція;  
с-ные бассе́йны солонуватово́дні басе́йни 

солонова́тый солонува́тий; с-тая вода́ 
солонува́та вода́ 

солонцева́ние солонцюва́ння 
солонцева́тый солонцюва́тий; с-тая 

по́чва солонцюва́тий ґрунт 
солонцо́вый солонце́вий 
солонча́к солонча́к, -ку́ 
солончако́вский солончакі́вська; с. луг 

солончакі́вська лу́ка́ 
солончако́вый солончако́вий; с-вая 

по́чва солончако́вий ґрунт; с-вая пус-
ты́ня солончако́ва пусте́ля 

соло́твинский соло́твинський; с-кая 
сви́та соло́твинська сві́та 

соль сіль, со́лі, т. сі́ллю; азо́тно-
ка́льциевая с. азо́тно-ка́льцієва сіль; азот-
ноки́слая с. азотноки́сла сіль; англи́йская с. 
англі́йська сіль; бертоле́товая с. берто-
ле́това сіль; вольфрамовоки́слая с. вольф-
рамовоки́сла сіль; вы́варочная с. ви-
ва́рювальна сіль; гигроскопи́ческая (ги-
гроскопи́чная) с. гігроскопі́чна сіль; гидро-
серни́стая с. гідросірчи́ста сіль; 
гла́уберова с. гла́уберова сіль; го́рькая с. 
гірка́ сіль; двойна́я с. подві́йна сіль; 
двойна́я с. серноки́слого желе́за по-
дві́йна сіль сірчаноки́слого залі́за; 
двууглеки́слая с. двовуглеки́сла сіль; 
двууглена́триевая с. двовуглена́трієва 
сіль; двухромовоки́слая с. двохромово-
ки́сла сіль; до́нная с. до́нна сіль;  
есте́ственная квасцо́вая с. приро́дна га-
луно́ва сіль; желе́зистая с. залі́зиста сіль; 
жёлтая кровяна́я с. жо́вта кров'яна́ сіль; 
залега́ющая пластова́я с. заляга́юча пла-
стова́ (шарова́) сіль; и́ловая с. му́лова 
(наму́лова) сіль; ка́лиево-ма́гниевая с. 
ка́лієво-ма́гнієва сіль; кали́йные с-ли 
калі́йні со́лі; ка́льциевая с. ка́льцієва сіль; 
ка́менная с. кам'яна́ сіль; карлова́рская с. 
карлова́рська сіль; ки́слая с. ки́сла сіль; 
ки́слая с. серни́стой кислоты́ ки́сла сіль 
сірчи́стої кислоти́; ки́слая с. у́гольной 
кислоты́ ки́сла сіль ву́гі́льної кислоти́; 
ки́слая углена́тровая с. ки́сла вугле-
на́трова сіль; кислоро́дная с. кисне́ва сіль; 
ко́мовая с. грудкова́ сіль; корнева́я с. 
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корене́ва сіль; кра́сная кровяна́я с. чер-
во́на кров'яна́ сіль; кремнеки́слая с. кре-
мнеки́сла сіль; кристалли́ческая с. крис-
талі́чна сіль; кру́пная с. кру́пна сіль;  
ледяна́я с. льодяна́ (крижана́) сіль; 
ма́гниевая с. ма́гнієва сіль; минера́льная с. 
мінера́льна сіль; морска́я с. морська́ сіль; 
мышьяко́вистая с. арсенува́та сіль; 
мышьяковоки́слая с. арсеновоки́сла сіль; 
ненару́шенная с. непору́шена сіль; об-
ра́тная с. зворо́тна сіль; оксигало́идная с. 
оксигало́їдна сіль; оловя́нная с. олов'я́на 
сіль; основна́я с. основна́ сіль; основна́я 
с. углесвинцо́вой кислоты́ основна́ сіль 
вуглесвинце́вої кислоти́; пова́ренная с. 
кухо́нна сіль; ра́диевая с. ра́дієва сіль; 
распла́вленная с. розпла́влена сіль; само-
оса́дочная с. самоосадо́ва сі́ль; се-
ре́бряная с. срі́бна сіль; сернистоки́слая с. 
сірчистоки́сла сіль; серноватистоки́слая с. 
сіркуватистоки́сла сіль; серноки́слая с. 
сірчаноки́сла сіль; се́рно-ма́гниевая с. 
сірча́но-ма́гнієва сіль; се́рно-на́триевая с. 
сірча́но-на́трієва сіль; се́рно-ни́келевая с. 
сірча́но-ні́келева сіль; с. азо́тистой кис-
лоты́ сіль азо́тистої кислоти́; с. азотно-
ва́тистой кислоты́ сіль азотнува́тистої 
кислоти́; с. азо́тной кислоты́ сіль азо́тної 
кислоти́; с. атмосфе́рного происхо-
жде́ния сіль атмосфе́рного похо́дження; с. 
бо́рной кислоты́ сіль бо́рної кислоти́; с. 
бро́мисто-водоро́дной кислоты́ сіль 
бро́мисто-водне́вої кислоти́; с. бромно-
ва́той кислоты́ сіль бромнува́тої кислоти́; 
с. бро́мной кислоты́ сіль бро́мної кисло-
ти́; с. галоидоводоро́дной кислоты́ сіль 
галоїдоводне́вої кислоти́; с. грему́чей 
кислоты́ сіль гриму́чої кислоти́; с. гу-
ми́новой кислоты́ сіль гумі́нової кислоти́; 
с. двухро́мовой кислоты́ сіль дво-
хро́мової кислоти́; с. дитио́новой кис-
лоты́ сіль дитіо́нової кислоти́; с. же-
ле́зисто-синеро́дистой кислоты́ сіль за-
лі́зисто-ціа́нистої кислоти́; с. желе́зной 
кислоты́ сіль залі́зної кислоти́; с. железо-
синеро́дистой кислоты́ сіль залізо-
ціа́нистої кислоти́; с. за́киси желе́за сіль 
за́кису залі́за; с. йо́дисто-водоро́дной  
кислоты́ сіль йо́дисто-водне́вої кислоти́; 
с. йоднова́той кислоты́ сіль йоднува́тої 
кислоти́; с. йо́дной кислоты́ сіль йо́дної 
кислоти́; с. ка́лиевой кислоты́ сіль 

ка́лієвої кислоти́; с. ка́лия сіль ка́лію; 
с. кислоро́дной кислоты́ сіль кисне́вої 
кислоти́; с. кре́мниевой кислоты́ сіль 
кре́мнієвої кислоти́; с. лимо́нной кис-
лоты́ сіль лимо́нної кислоти́; с. ма́рганце-
вой кислоты́ сіль ма́рганце́вої (ман-
га́нової) кислоти́; с. марганцо́вистой кис-
лоты́ сіль марганце́вистої (манга́новистої) 
кислоти́; с. мета́лла сіль мета́лу; с. мета-
фо́сфорной кислоты́ сіль метафо́сфорної 
кислоти́; с. молибде́новой кислоты́ сіль 
молібде́нової кислоти́; с. мышьяко́вистой 
кислоты́ сіль арсенува́тистої кислоти́; 
с. надкислоты́ сіль надкислоти́; с. над-
се́рной кислоты́ сіль надсірча́ної кислоти́; 
с. оловя́нной кислоты́ сіль олов'я́ної кис-
лоти́; с. пиросе́рной кислоты́ сіль піросір-
ча́ної кислоти́; с. пиросурмя́ной кис-
лоты́ сіль піросурм'я́ної кислоти́; с. пи-
рофо́сфорной кислоты́ сіль пірофо́с-
форної кислоти́; с. серни́стой кислоты́ 
сіль сірчи́стої кислоти́; с. сернова́тистой 
кислоты́ сіль сіркува́тистої кислоти́; 
с. сернова́той кислоты́ сіль сіркува́тої 
кислоти́; с. се́рной кислоты́ сіль сірча́ної 
кислоти́; с. сероводоро́дной кислоты́ сіль 
сірководне́вої кислоти́; с. соля́ной кис-
лоты́ сіль соля́ної кислоти́; с. тетра-
бо́рной кислоты́ сіль тетрабо́рної кисло-
ти́; с. тиомышьяко́вистой кислоты́ сіль 
тіоарсенува́тистої кислоти́; с. тиосе́рной 
кислоты́ сіль тіосірча́ної кислоти́; 
с. у́гольной кислоты́ сіль ву́гі́льної кис-
лоти́; с. у́ксусной кислоты́ сіль о́цтової 
кислоти́; с. ульми́новой кислоты́ сіль 
ульмі́нової кислоти́; с. фо́сфористой  
кислоты́ сіль фосфори́стої кислоти́; 
с. фо́сфорной кислоты́ сіль фо́сфорної 
кислоти́; с. фосфорнова́той кислоты́ сіль 
фосфорнува́тої кислоти́; с. фтористоводо-
ро́дной кислоты́ сіль фтористоводне́вої 
кислоти́; с. хлористоводоро́дной кис-
лоты́ сіль хлористоводне́вої кислоти́; 
с. хло́ристой кислоты́ сіль хло́ристої 
кислоти́; с. хлорнова́тистой кислоты́ сіль 
хлорнува́тистої кислоти́; с. хлорнова́той 
кислоты́ сіль хлорнува́тої кислоти́; 
с. хло́рной кислоты́ сіль хло́рної кислоти́; 
с. хро́мовой кислоты́ сіль хро́мової кис-
лоти́; с. цианистоводоро́дной кислоты́ 
сіль ціанистоводне́вої кислоти́; с. циа́новой 
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кислоты́ сіль ціа́нової кислоти́; с. ща-
ве́левой кислоты́ сіль щавле́вої кислоти́; 
с. щелочно́го мета́лла сіль лу́жного ме-
та́лу; соляноки́слая с. соляноки́сла сіль; 
сре́дняя с. сере́дня сіль; углека́лиевая с. 
вуглека́лієва сіль; углеки́слая с. вугле-
ки́сла сіль; углесвинцо́вая с. вуглесвин-
це́ва сіль; у́ксусно-ка́лиевая с. о́цтово-
ка́лієва сіль; уксусноки́слая с. оцтово-
ки́сла сіль; уксусноки́слая цинкна́трие-
вая с. урани́ла оцтовоки́сла цинкона́трієва 
сіль урані́лу; у́ксусно-ме́дная с. о́цтово-
мі́дна сіль; хро́мово-ка́лиевая с. хро́мово-
ка́лієва сіль; хромовоки́слая с. хромово-
ки́сла сіль; циановоки́слая с. ціановоки́сла 
сіль; щелочна́я с. лу́жна сіль 

сольва́ция сольва́ція, -ції 
сольвени́т сольвені́т, -ту 
со́львен-нефть со́львен-на́фта, -ти 
со́львский со́львський; с. век 

со́львський вік 
со́львус со́львус, -су 
соль-носи́тель сіль-носі́й, со́лі-носія́ 
со́льский со́льський; с-кие слои́ 

со́льські шари́  
сольфата́ра сольфата́ра, -ри 
сольфата́рно-шла́ковый сольфата́рно-

шла́ковий; с.-ш. вулка́н сольфата́рно-
шла́ковий вулка́н 

сольфата́рный сольфата́рний; с-ная вода́ 
сольфата́рна вода́; с-ная де́ятельность 
сольфата́рна дія́льність; с-ная фа́за соль-
фата́рна фа́за 

сольфата́ция сольфата́ція, -ції 
солютре́ солютре́ (нескл.) 
солютре́йский солютре́йський; с-кая 

культу́ра солютре́йська культу́ра 
соляно́й соляни́й; подпесо́чные с-ны́е 

за́лежи підпіскові́ соляні́ по́клади; с-на́я 
антиклина́ль соляна́ антикліна́ль; с-на́я 
вода́ соляна́ вода́; с-на́я дислока́ция со-
ляна́ дислока́ція; с-на́я за́суха соляна́ по-
су́ха (за́суха); с-на́я земля́ соляна́ земля́; 
с-на́я копь соляна́ копа́льня; с-на́я ко́рка 
соляна́ кі́рка; с-на́я ко́рочка соляна́ 
кі́рочка; с-на́я поро́да соляна́ поро́да;  
с-на́я промы́шленность соляна́ проми-
сло́вість; с-на́я рапа́ соляна́ ропа́; с-на́я 
сви́та соляна́ сві́та; с-на́я текто́ника со-
ляна́ текто́ніка; с-на́я флота́ция соляна́ 
флота́ція; с-на́я шля́па соляна́ шля́па;  
с-на́я экстру́зия соляна́ екстру́зія; с-на́я 

я́ма соляна́ я́ма; с-но́е зе́ркало соляне́ 
дзе́ркало; с-но́е о́зеро соляне́ о́зеро; с-но́е 
окно́ соляне́ вікно́; с-но́е храни́лище со-
ляне́ схо́вище; с-но́е ядро́ соляне́ ядро́; 
с. гле́тчер соляни́й гле́тчер; с. исто́чник 
соляне́ джерело́; с. карни́з соляни́й кар-
ни́з; с. карст соляни́й карст; с. ко́рень 
соляни́й ко́рінь; с. край соляни́й край; 
с. ку́пол соляни́й ку́пол (соляна́ ба́ня); 
с. ледни́к соляни́й льодови́к; с. наве́с со-
ляни́й наві́с; с. пласт соляни́й пласт (соля-
ни́й шар); с. по́яс соляни́й по́яс; с. склон 
соляни́й схил; с. хребе́т соляни́й хребе́т; 
с. шток соляни́й шток; с-ны́е отложе́ния 
соляні́ ві́дклади; с-ны́е эвдиострукту́ры 
соляні́ евдіострукту́ри 

соляноки́слый соляноки́слий; с-лая 
соль соляноки́сла сіль 

соляноку́польный соляноба́невий, со-
ляноку́польний; с-ная сква́жина соляно-
ба́нева (соляноку́польна) свердлови́на 

соля́нский соля́нський; с-кие слои́ со-
ля́нські шари́ 

соля́ный соля́ний; с-ная кислота́ соля́на 
кислота́ 

соля́рный соля́ровий; с-ное ма́сло со-
ля́рове масти́ло  

соля́ровый соля́ровий 
сомати́ческий сомати́чний; адеква́тная 

с-кая инду́кция адеква́тна сомати́чна 
інду́кція 

соматологи́ческий соматологі́чний; с-кие 
да́нные соматологі́чні да́ні 

сомбрери́т сомбрери́т, -ту 
сомервилли́т сомервілі́т, -ту 
со́мкнутый зі́мкнений, зі́мкнутий; с-тые 

оборо́ты зі́мкнені (зі́мкнуті) завитки́ 
со́мма со́ма, -ми 
соммайри́т сомайри́т, -ту 
сомми́т сомі́т, -ту; грудно́й с. грудни́й 

сомі́т 
сомольноки́т сомольнокі́т, -ту 
сондали́т сондалі́т, -ту 
сондо́льский сондо́льський; с-кая сви́та 

сондо́льська сві́та 
соно́граф соно́граф, -фа 
соноли́т сонолі́т, -ту 
сонораи́т сонораї́т, -ту 
сообща́ющийся сполу́чений; с-щиеся 

пусто́ты сполу́чені порожни́ни (пусто́ти) 
соо́бщество угрупо́вання, спільно́та; 

живо́тное с. угрупо́вання (спільно́та)  
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твари́н; ископа́емое с. викопне́ угру-
по́вання; паралле́льное с. парале́льне 
угрупо́вання (парале́льна спільно́та); рас-
ти́тельное с. росли́нне угрупо́вання; 
с. грунтое́дов угрупо́вання (спільно́та) 
ґрунтої́дів; с. поро́д угрупо́вання порі́д; 
цианобактериа́льные с-ва ціанобакте-
ріа́льні угрупо́вання; экологи́ческое с. еко-
логі́чне угрупо́вання (екологі́чна спільно́та) 

сооруже́ние спору́да, -ди; вулка-
ни́ческое с. вулкані́чна спору́да; 
ге́рцинские го́рные с-ния ге́рцинські 
гірські́ спору́ди; го́рное с. гірська́ спору́да; 
карка́сное с. карка́сна спору́да; ко-
ра́лловое с. кора́лова спору́да; опускны́е 
с-ния опускні́ спору́ди; подзе́мные с-ния 
підзе́мні спору́ди 

соосажде́ние співоса́дження, (неоконч. д. 
– ещё) співоса́джування 

соотве́тствие відпові́дність, -ності, т.  
-ністю 

соотноше́ние співвідно́шення; весово́е с. 
вагове́ співвідно́шення; гармони́ческое 
(гармони́чное) с. гармоні́йне співвід-
но́шення; земны́е с-ния земні́ співвід-
но́шення; коли́чественное с. кі́лькісне 
співвідно́шення; оптима́льное с. опти-
ма́льне співвідно́шення; реакцио́нные  
с-ния реакці́йні співвідно́шення; стратиг-
рафи́ческие с-ния стратиграфі́чні спів-
відно́шення; тектони́ческое с. тектоні́чне 
співвідно́шення; эвтекти́ческое с. евтек-
ти́чне співвідно́шення 

со́пка со́пка, -ки, д. и п. -пці, р. мн. -пок; 
грязева́я с. грязьова́ со́пка; ки́ровая с. 
кі́рова со́пка; нефтяна́я с. на́фто́ва со́пка 

сопло́ сопло́, -ла́, мн. со́пла, со́пел;  
с.-заслонка сопло́-заслі́нка, сопла́-заслі́нки 

сопони́т сопоні́т, -ту 
сопоставле́ние зіста́влення, порівня́ння, 

(неоконч. д. – ещё) зіставля́ння, порі́внювання 
сопостави́мость порівня́нність, -ності, 

т. -ністю 
со́почный со́пковий; с-ная бре́кчия 

со́пкова бре́кчія; с-ная вода́ со́пкова вода́; 
с-ная грязь со́пкова грязь; с-ное о́зеро 
со́пкове о́зеро; с-ные во́ды со́пкові во́ди 

соприкаса́ющийся сти́чний; с. кри-
ста́лл сти́чний криста́л; с-щееся про-
стра́нство сти́чний  про́стір 

соприкоснове́ние зі́ткнення, стик, -ку 

сопровожда́ющий супрові́дни́й; с-щая 
жи́ла супрові́дна́ жи́ла; с-щая кле́тка 
супрові́дна́ кліти́на; с-щая поро́да супро-
ві́дна́ поро́да; с-щие геофизи́ческие ра-
бо́ты супрові́дні́ геофізи́чні робо́ти; 
с. вулка́н супрові́дни́й вулка́н; с. минера́л 
супрові́дни́й мінера́л 

сопротивле́ние о́пір, о́пору; акти́вное с. 
акти́вний о́пір; акусти́ческое с. акус-
ти́чний о́пір; ано́дное с. ано́дний о́пір; 
волново́е с. хвильови́й о́пір; временно́е с. 
часови́й о́пір; гидравли́ческое с. гідрав-
лі́чний о́пір; динами́ческое с. динамі́чний 
о́пір; ёмкостное с. є́мнісний о́пір; 
ка́жущееся с. уя́вний о́пір; калиб-
ро́вочное с. калібрува́льний о́пір; маг-
ни́тное с. магні́тний о́пір; оптима́льное с. 
оптима́льний о́пір; перехо́дное с. перехід-
ни́й о́пір; по́лное с. по́вний о́пір; попе-
ре́чное электри́ческое с. попере́чний 
електри́чний о́пір; преде́льное с. гра-
ни́чний о́пір; продо́льное уде́льное элек-
три́ческое с. поздо́вжній (подо́вжній) 
пито́мий електри́чний о́пір; рассчи́танное 
с. гру́нта розрахо́ваний о́пір ґру́нту; реак-
ти́вное с. реакти́вний о́пір; с. во́здуха о́пір 
пові́тря; с. гальвано́метра о́пір гальва-
но́метра; с. измери́тельной цепи́ о́пір 
вимі́рювального ко́ла; с. конта́кта о́пір 
конта́кту; с. по продо́льному изги́бу о́пір 
за поздо́вжнім (подо́вжнім) ви́гином 
(зги́ном); с. про́вода о́пір дро́ту; с. свя́зи 
о́пір зв'язку́; с. сжа́тию о́пір сти́сненню 
(сти́ску); у́гольное с. ву́гі́льний о́пір; 
уде́льное с. пито́мий о́пір; эквивале́нтное с. 
еквівале́нтний о́пір; электри́ческое с. 
електри́чний о́пір; электролити́ческое с. 
електроліти́чний о́пір; эффекти́вное с. 
ефекти́вний о́пір 

сопряжённый сполу́чений, з'є́днаний, 
спря́жений; с-ная да́йка сполу́чена 
(з'є́днана) да́йка; с-ная жи́ла сполу́чена 
(з'є́днана) жи́ла; с-ная ось сполу́чена 
(спря́жена) вісь; с-ная связь сполу́чений 
зв'язо́к; с-ная по́ра сполу́чена (з'є́днана) 
по́ра; с-ная сви́та сполу́чена (з'є́днана) 
сві́та; с-ная систе́ма тре́щин сполу́чена 
(з'є́днана) систе́ма трі́щин; с-ная скла́дка 
сполу́чена (з'є́днана) скла́дка; с-ная 
тре́щина сполу́чена (з'є́днана) трі́щина;  
с-ная эволю́ция сполу́чена еволю́ція;  
с-ные компоне́нты сполу́чені (з'є́днані) 
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компоне́нти; с-ные конкре́ции сполу́чені 
(з'є́днані) конкре́ції; с-ные пласты́ спо-
лу́чені (з'є́днані) пласти́ (шари́); с-ные 
то́чки сполу́чені (з'є́днані) то́чки; 
с. га́мма-га́мма-карота́ж сполу́чений 
(з'є́днаний) га́мма-га́мма-карота́ж; с. сброс 
сполу́чений (з'є́днаний) скид 

сопу́тствовать, сопровожда́ть супро-
во́джувати, -джую, -джуєш, -джує 

сопу́тствующий супу́тній, супрові́дни́й; 
с-щая поро́да супу́тня (супрові́дна́) по-
ро́да; с-щая фо́рма супу́тня (супрові́дна́) 
фо́рма; с-щее явле́ние супу́тнє (супро-
ві́дне́) я́вище; с-щие минера́лы супу́тні 
(супрові́дні́) мінера́ли; с. про́жилок су-
пу́тній (супрові́дни́й) про́жи́лок; с. шток 
супу́тній (супрові́дни́й) шток; с. элеме́нт 
супу́тній (супрові́дни́й) елеме́нт 

сорбе́нт сорбе́нт, -ту 
сорби́рование сорбува́ння 
сорби́рованный сорбо́ваний; с. газ сор-

бо́ваний газ; с. мета́н сорбо́ваний мета́н 
сорби́ровать[ся] сорбува́ти[ся], -бу́є[ться] 
сорбомикстини́т сорбомікстині́т, -ту 
сорбцио́нный сорбці́йний 
сорбцио́нно-солево́й сорбці́йно-

сольови́й 
сорбцио́нный сорбці́йний 
со́рбция со́рбція, -ції; обме́нная с. об-

мі́нна со́рбція 
сордавали́т сордавалі́т, -ту 
соренсени́т соренсені́т, -ту 
сорети́т сорети́т, -ту 
соро́кинский соро́кинський; с-кие слои́ 

соро́кинські шари́  
соросилика́т соросиліка́т, -ту 
сорт сорт, -ту 
сортиро́ванный сорто́ваний; с-ная 

слои́стость (слоева́тость) сорто́вана ша-
рува́тість; с-ные оса́дки сорто́вані оса́дки; 
с. по кру́пности сорто́ваний за кру́пністю; 
с. у́голь сорто́ване ву́гі́лля 

сортиро́вка сортува́ння 
сортиро́вочный сортува́льний; с. агре-

га́т сортува́льний агрега́т 
со́ртность со́ртність, -ності, т. -ністю 
со́рус со́рус, -су 
со́русовый со́русовий 
сорусоподо́бный сорусоподі́бний 
соска́льзывающий зісковзни́й; с. о́ползень 

зісковзни́й зсув 

соскови́дный соскоподі́бний; с-ная 
ра́ковина соскоподі́бна черепа́шка 
(му́шля, ско́йка) 

соско́вый соско́вий; с-вая структу́ра 
соско́ва структу́ра 

сосно́во-пуши́циевый сосно́во-пуши́ціє-
вий; с.-п. торф сосно́во-пуши́цієвий торф 

сосно́во-сфа́гновый сосно́во-сфа́гновий; 
с.-с. торф сосно́во-сфа́гновий торф 

сосно́вый сосно́вий; с. верхово́й торф 
сосно́вий верхови́й торф 

соснообра́зный сосноподі́бний; с-ная 
ши́шка сосноподі́бна ши́шка 

сосредото́ченный зосере́джений; с-ная 
нагру́зка зосере́джене наванта́ження; 
с. заря́д зосере́джений заря́д; с. разры́в 
зосере́джений розри́в 

соссюри́т сосюри́т, -ту 
соссюритиза́ция сосюритиза́ція, -ції 
соссюри́товый сосюри́товий; с-вое 

га́ббро сосюри́тове га́бро; с. диаба́з сосю-
ри́товий діаба́з; с. сла́нец сосюри́товий 
сла́нець 

соста́в склад, -ду; веще́ственный с. ре-
чови́нний склад; газообра́зный с. газопо-
ді́бний склад; гранулометри́ческий с. 
гранулометри́чний склад; группово́й с. 
групови́й склад; действи́тельный с. по-
ро́ды ді́йсний склад поро́ди; зерново́й с. 
зернови́й склад; изомо́рфный с. ізо-
мо́рфний склад; изото́пный с. ізото́пний 
склад; литологи́ческий с. літологіч́ний 
склад; механи́ческий с. механі́чний склад; 
минералоги́ческий с. мінералогі́чний 
склад; минера́льный с. мінера́льний 
склад; мода́льный с. поро́ды мода́льний 
склад поро́ди; насы́щенный с. наси́чений 
склад; неравнове́сный с. нерівнова́жний 
склад; нормати́вный с. нормати́вний 
склад; оста́точный с. за́лишко́вий склад; 
переме́нный с. змі́нний склад; петрогра-
фи́ческий с. петрографі́чний склад; спек-
тра́льный с. спектра́льний склад; фите-
ра́льный с. фітера́льний склад; хи-
ми́ческий с. хімі́чний склад; эколо-
ги́ческий с. екологі́чний склад; элемен-
та́рный с. елемента́рний склад 

составле́ние склада́ння; с. ка́рты скла-
да́ння ка́рти; с. про́филей склада́ння 
про́філів; с. разре́зов склада́ння ро́зрізів 

составля́ющая сущ. складова́, -во́ї;  
автохто́нная с. автохто́нна складова́; 
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вертика́льная с. амплиту́ды сбро́са вер-
тика́льна складова́ ампліту́ди ски́ду; вто-
ростепе́нная с. другоря́дна складова́; го-
ризонта́льная с. амплиту́ды сбро́са го-
ризонта́льна складова́ ампліту́ди ски́ду; 
исхо́дная с. колеба́ния вихідна́ складова́ 
колива́ння; микропетрографи́ческая с. 
мікропетрографі́чна складова́; орга-
ни́ческая с. органі́чна складова́; перво-
степе́нная с. першоря́дна складова́; фик-
си́рованная с. колеба́ний фіксо́вана 
складова́ колива́нь 

составно́й 1. (являющийся частью чего-л.) 
складови́й; аллоге́нная с-на́я часть ало-
ге́нна складова́ части́на; аллотиге́нная  
с-на́я часть алотиге́нна складова́ части́на; 
беззо́льная с-на́я часть беззо́льна складо-
ва́ части́на; включённая с-на́я часть 
вклю́чена складова́ части́на; гла́вная  
с-на́я часть головна́ (основна́) складова́ 
части́на; с-на́я река́ складова́ рі́чка (ріка́); 
усто́йчивая с-на́я часть стійка́ складова́ 
части́на; эндоге́нная с-на́я часть ендо-
ге́нна складова́ части́на; 

2. (составленный из нескольких частей) 
скла́дений; с-на́я гора́ скла́дена гора́;  
с-на́я да́йка скла́дена да́йка; с-на́я про́ба 
скла́дена про́ба; с. лакколи́т скла́дений 
лаколі́т; с. стратоти́п скла́дений стратоти́п 

состоя́ние стан, -ну; аллотропи́ческое с. 
алотропі́чний стан; взве́шенное с. зва́жений 
стан; возбуждённое энергети́ческое с. 
збу́джений енергети́чний стан; газооб-
ра́зное с. газоподі́бний стан; дина-
ми́ческое с. динамі́чний стан; жи́дкое с. 
рідки́й стан; квазикрато́нное с. квазікра-
то́нний стан; кристалли́ческое с. криста-
лі́чний стан; крити́ческое с. крити́чний 
стан; личи́ночное с. личи́нковий стан; 
метали́ктное с. металіќтний стан; мета-
стаби́льное с. метастабі́льний стан; на-
пряжённое с. напру́жений стан; незре́лое с. 
незрі́лий стан; парообра́зное с. паропо-
ді́бний стан; пласти́ческое с. пласти́чний 
стан; свобо́дное с. ві́льний стан; с. без-
де́йствия стан бездія́льності; с. деком-
пре́ссии стан декомпре́сії; с. дря́хлости 
стан старе́зності; с. поко́я стан спо́кою; 
с. поро́ды стан поро́ди; с. равнове́сия 
стан рівнова́ги; с. систе́мы стан систе́ми; 
с. упа́дка стан зане́паду; упру́гое с. 

пру́жни́й стан; установи́вшееся с. воды́ 
ста́лий стан води́ 

сосу́д посу́дина, -ни; весово́й с. вагова́ 
посу́дина; измери́тельный с. вимі́рюваль-
на посу́дина 

сосу́дистый суди́нний; с-тое расте́ние 
суди́нна росли́на 

сосцеви́дный соскоподі́бний; с-ная 
структу́ра соскоподі́бна структу́ра; с-ная 
тексту́ра соскоподі́бна тексту́ра 

со́товый стільнико́вий, щільнико́вий;  
с-вая скульпту́ра стільнико́ва (щільни-
ко́ва) скульпту́ра; с-вое выве́тривание 
стільнико́ве (щільнико́ве) вивіт́рювання 
(зві́трювання); с. кварц стільнико́вий 
(щільнико́вий) кварц; с. лёд стільнико́вий 
(щільнико́вий) лід 

сотообра́зный стільникоподі́бний 
сотряса́ющий стряса́ючий; с. взрыв 

стряса́ючий ви́бух 
сотрясе́ние трясі́ння, стряса́ння, коли-

ва́ння, двигті́ння, струс, -су; атмосфе́рное с. 
атмосфе́рне колива́ння; с. земли́ двигті́ння 
землі́ 

софи́евский софі́ївський; с. я́рус софі́їв-
ський я́рус 

соффио́ны мн. софіо́ни, -нів 
сохране́ние збере́ження, (неоконч. д. – 

ещё) зберіга́ння; с. вещества́ збере́ження 
речовини́; с. окра́ски збере́ження за-
ба́рвлення 

сохрани́вшийся збере́жений 
сохра́нность схоро́нність, -ності, т. -ністю, 

збере́женість, -ності, т. -ністю 
социа́льный соціа́льний; с-ная эко-

ло́гия соціа́льна еколо́гія 
социологи́ческий соціологі́чний; с. про-

гно́з соціологі́чний прогно́з 
социосфе́ра соціосфе́ра, -ри 
социоэкологи́ческий соціоекологі́чний; 

с. прогно́з соціоекологі́чний прогно́з 
соча́щийся стіка́ючий, просо́чувальний; 

с. исто́чник просо́чувальне джерело́ 
сочи́ться сочи́тися, -ться 
сочлене́ние зчленува́ння, з'є́днання; 

запя́стно-пя́стное с. зап'я́стно-п'я́стко́ве 
з'є́днання; челюстно́е с. ще́лепне 
(ще́лепове) з'є́днання; шарни́рное с. шар-
ні́рне з'є́днання (зчленува́ння); шарово́е с. 
кульове́ з'є́днання 

сочленённый зчлено́ваний, з'є́днаний;  
с-ная коло́ния з'є́днана коло́нія; с-ная 
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площа́дка зчлено́вана (з'є́днана) пло-
ща́дка; с-ная спо́ра з'є́днана спо́ра; с-ная 
я́мка з'є́днана я́мка; с-ное кольцо́ з'є́днане 
кільце́; с-ное полукольцо́ з'є́днане пів-
кільце́; с-ное полуребро́ зчлено́ване пів-
ребро́; с-ные фасе́тки з'є́днані фасе́тки; 
с. бугоро́к з'є́днаний го́рбик (горбо́к) 

сочлено́вный зчленівни́й 
сочленя́ться, сочлени́ться зчлено́вува-

тися, -вується, з'є́днуватися, -нується, зчле-
нува́тися, -ну́ється, з'єдна́тися, -на́ється 

соччендали́т сочендалі́т, -ту 
сошни́к 1. (лемех) лемі́ш, -меша́; 
2. (в рядовой сеялке) сошни́к, -ка́ 
спад спад, -ду, (неоконч. д. – ещё) спа-

да́ння; с. воды́ спад води́ 
спадаи́т спадаї́т, -ту 
спазмоди́ческий спазмоди́чний 
спай спай, спа́ю 
спа́йдер спа́йдер, -ра 
спа́йка спа́йка, -ки, д. и п. -йці, р. мн. -йок 
спа́йность спа́йність, -ності, т. -ністю; 

база́льная с. база́льна спа́йність; ку-
би́ческая с. кубі́чна спа́йність; несовер-
ше́нная с. недоскона́ла спа́йність; ок-
таэдри́ческая с. октаедри́чна спа́йність; 
перпендикуля́рная гла́вному клива́жу с. 
перпендикуля́рна до головно́го (основ-
но́го) кліва́жу спа́йність; преры́вистая с. 
перери́виста спа́йність; призмати́ческая с. 
призмати́чна спа́йність; ромбоэдри́ческая с. 
ромбоедри́чна спа́йність; слабовы́ражен-
ная с. слабкови́ражена спа́йність; совер-
ше́нная с. доскона́ла спа́йність; сре́дняя с. 
сере́дня спа́йність; ступе́нчатая с. схід-
ча́ста (ступі́нчаста) спа́йність; фальши́вая с. 
фальши́ва спа́йність; я́сная с. ясна́ 
спа́йність 

спа́йный спа́йний; с-ная пласти́нка 
спа́йна пласти́нка; с. листо́чек спа́йний 
листо́чок; с. ромб спа́йний ромб 

спальманди́т спальманди́т, -ту 
спанголи́т спанголі́т, -ту 
спанди́т спанди́т, -ту 
спанди́товый спанди́товий 
спаниодонте́лловый спаніодонте́ловий; 

с-вые слои́ спаніодонте́лові шари́  
спарагми́т спарагмі́т, -ту 
спарагми́товый спарагмі́товий; с-вая 

форма́ция спарагмі́това форма́ція 
спа́ренный спа́рений; с. сейсмо́граф 

спа́рений сейсмо́граф 

спа́ржевый спа́ржевий; с. ка́мень 
спа́ржевий ка́мінь 

спарна́кский спарна́кський; с. я́рус спар-
на́кський я́рус 

спартали́т спарталі́т, -ту 
спа́сский спа́ський; с-кая се́рия спа́ська 

се́рія 
спатти́лы мн. спати́ли, -ти́л 
спа́янный спа́яний; с-ная да́йка спа́яна 

да́йка 
спека́емость спікли́вість, -вості, т. -вістю; 

с. у́гля́ спікли́вість ву́гі́лля 
спека́ние спіка́ння; с. глин спіка́ння 

глин; с. поро́д спіка́ння порі́д; с. у́гля́ спі-
ка́ння ву́гі́лля 

спека́ться, спечься спіка́тися, -ка́ється, 
спекти́ся, спече́ться 

спека́ющийся спікли́вий, спікни́й; с-щаяся 
гли́на спікли́ва (спікна́) гли́на; с. у́голь 
спікли́ве (спікне́) ву́гі́лля 

спектр спектр, -ра; амплиту́дный с. ам-
пліту́дний спектр; бе́лый с. біл́ий спектр; 
вертика́льный с. вертика́льний спектр; 
геохими́ческий с. геохімі́чний спектр; 
горизонта́льный с. горизонта́льний 
спектр; гранулометри́ческий с. грануло-
метри́чний спектр; дугово́й с. дугови́й 
спектр; лине́йчатый с. ліні́йчастий 
спектр; непреры́вный с. безпере́рвний 
спектр; полоса́тый с. смуга́стий спектр; 
пыльцево́й с. пилко́вий спектр; 
со́лнечный с. со́нячний спектр; с. излу-
че́ния спектр випромі́нювання; с. люми-
несце́нции спектр люмінесце́нції; с. по-
глоще́ния спектр вбира́ння (поглина́ння); 
с. ско́рости спектр шви́дкості; сплошно́й с. 
суці́льний спектр; спо́рово-пыльцево́й с. 
спо́рово-пилко́вий спектр; терми́ческий с. 
термі́чний спектр; фа́зовый с. фа́зовий 
спектр; фоно́нный с. фоно́нний спектр; 
электромагни́тный с. електромагні́тний 
спектр; энергети́ческий с. га́мма-
излуче́ния енергети́чний спектр га́мма-
випромі́нювання 

спектра́льный спектра́льний; с-ная 
съёмка спектра́льне зніма́ння (спек-
тра́льна зйо́мка); с-ное определе́ние спек-
тра́льне ви́значення; с. ана́лиз спек-
тра́льний ана́ліз; с. ме́тод спектра́льний 
ме́тод; с. соста́в спектра́льний склад 

спектрогра́мма спектрогра́ма, -ми 
спектро́граф спектро́граф, -фа 
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спектрографи́ческий спектрографі́чний 
спектро́лит спектро́літ, -ту 
спектро́метр спектро́метр, -ра; комп-

то́новский с. компто́нівський спек-
тро́метр; отража́тельный с. відбивни́й 
спектро́метр; па́рный с. па́рний спек-
тро́метр; с. га́мма-излуче́ния спектро́метр 
га́мма-випромі́нювання 

спектрометри́ческий спектромет-
ри́чний; с. га́мма-карота́ж спектромет-
ри́чний га́мма-карота́ж 

спектроме́трия спектроме́трія, -рії; ска-
ни́рующая с. сканува́льна спектроме́трія 

спектропрое́ктор спектропрое́ктор, -ра 
спектроско́п спектроско́п, -па 
спектроскопи́ческий спектроскопі́чний; 

с. ме́тод спектроскопі́чний ме́тод 
спектроскопи́я спектроскопі́я, -пі́ї; 

мессба́уеровская с. месба́уерівська спек-
троскопія́ 

спектрофото́метр спектрофото́метр, -ра 
спектрофотометри́ческий спектрофо-

тометри́чний; с. ана́лиз спектрофотомет-
ри́чний ана́ліз; с-кое определе́ние спек-
трофотометри́чне ви́значення 

спектрофотоме́трия спектрофотоме́трія, 
-рії; пла́менная с. полум'я́на (полумене́ва) 
спектрофотоме́трія 

спектрохими́ческий спектрохімі́чний; 
с-кое определе́ние спектрохімі́чне 
ви́значення 

спекуляри́т спекуляри́т, -ту 
спекуляти́вный спекуляти́вний 
спелеоге́нный спелеоге́нний; с-ная 

фа́ция спелеоге́нна фа́ція 
спелеоло́гия спелеоло́гія, -гії 
спенсери́т спенсери́т, -ту 
спенси́т спенси́т, -ту 
сперрили́т сперилі́т, -ту 
сперри́т спери́т, -ту 
спессарти́н спесарти́н, -ну 
спессарти́т спесарти́т, -ту; авги́товый с. 

авгі́товий спесарти́т; биоти́товый с. біо-
ти́товий спесарти́т; ильмени́товый с. 
ільмені́товий спесарти́т; оливи́новый с. 
оліві́новий спесарти́т 

специализа́ция спеціаліза́ція, -ції; 
инадапти́вная с. інадапти́вна спеціалі-
за́ція; экологи́ческая с. екологі́чна спеці-
аліза́ція 

специа́льный спеціа́льний; с-ная ка́рта 
спеціа́льна ка́рта (ма́па); с-ная систе́ма 

разрабо́тки спеціа́льна систе́ма розро́бки; 
с-ная цемента́ция спеціа́льна цемента́ція; 
с-ное стекло́ спеціа́льне скло; с. графи́т 
спеціа́льний графі́т 

специати́т спеціати́т, -ту 
специфика́ция специфіка́ція, -ції 
спецпроце́ссор спецпроце́сор, -ра 
спиа́стеры мн. спіа́стери, -рів 
спи́кула спі́кула, -ли; база́льная с. ба-

за́льна спі́кула; больша́я с. вели́ка 
спі́кула; ветвя́щаяся с. розгалу́жена 
спі́кула; дерма́льные с-лы дерма́льні 
спі́кули; диакти́нные с-лы діакти́нні 
спі́кули; известко́вая с. вапня́на спі́кула; 
каналя́рная с. каналя́рна спі́кула; ко́жная с. 
шкі́рна спі́кула; кремнёвая с. кремін́на 
(крем'яна́) спі́кула; маргина́льная с. мар-
гіна́льна спі́кула; многолучева́я с. багато-
промене́ва спі́кула; многоо́сная с. багато-
ві́сна (багатоосьова́) спі́кула; однолучева́я с. 
однопромене́ва спі́кула; одноо́сная с. од-
нові́сна (одноосьова́) спі́кула; парен-
хи́мная с. паренхі́мна спі́кула; пятилуче-
ва́я с. п'ятипромене́ва спі́кула; тетра-
кти́нные с-лы тетракти́нні спі́кули; 
трёхлучева́я с. трипромене́ва спі́кула; 
трёхо́сная с. триві́сна (трьохосьова́) 
спі́кула; триакти́нные с-лы триакти́нні 
спі́кули; фона́рная с. ліхта́рна спі́кула; 
четырёхлучевая с. чотирипромене́ва 
спі́кула; четырёхо́сная с. чотириві́сна 
(чотирьохосьова́) спі́кула 

спикули́т спікулі́т, -ту 
спи́кулюм спі́кулюм, -му 
спили́т спілі́т, -ту 
спилитиза́ция спілітиза́ція, -ції 
спили́товый спілі́товий; с-вая сви́та 

спілі́това сві́та; с-вая структу́ра спілі́това 
структу́ра; с-вая форма́ция спілі́това  
форма́ція; с. шальште́йн спілі́товий 
шальште́йн 

спилози́т спілози́т, -ту 
спин спін, -ну 
спи́нно-двояковы́пуклый спи́нно-

двоопу́клий, спи́нно-двови́пуклий; с.-д-лая 
ра́ковина спи́нно-двоопу́кла (спи́нно-
двови́пукла) черепа́шка (му́шля, ско́йка) 

спинно́й спинни́й; с-на́я борозда́ спинна́ 
борозна́; с-на́я ло́пасть спинна́ ло́пать;  
с-на́я пове́рхность спинна́ пове́рхня;  
с-на́я по́лость спинна́ порожни́на; с-на́я 
се́пта спинна́ се́пта; с-на́я скла́дка спинна́ 
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скла́дка; с-на́я сторона́ спинни́й бік; с-на́я 
струна́ спинна́ струна́; с-но́е по́ле спинне́ 
по́ле; с. ва́лик спинни́й ва́лик; с. вы́ступ 
спинни́й ви́ступ; с. гре́бень спинни́й гре́бінь; 
с. киль спинни́й кіль; с. край ра́ковины 
спинни́й край черепа́шки (му́шлі, ско́йки); 
с. плавни́к спинни́й плаве́ць (плавни́к); 
с. щито́к спинни́й щито́к; сре́дняя с-на́я 
ли́ния сере́дня спинна́ лі́нія 

спи́нтер спі́нтер, -ра 
спи́нулы мн. спі́нули, -нул 
спи́ра спі́ра, -ри 
спира́кула спіра́кула, -ли 
спиралеви́дный спіралеподі́бний; с-ная 

проростко́вая по́ра спіралеподі́бна про-
ростко́ва по́ра 

спира́ль спіра́ль, -лі, т. -ллю; геликои-
да́льная с. гелікоїда́льна спіра́ль; пери-
фери́ческая с. перифери́чна спіра́ль; 
сжа́тая с. сти́снена (сти́снута) спіра́ль;  
с-ли бронхи́диума спіра́лі бронхі́діуму; 
с. ро́ста спіра́ль ро́сту; с-ли ручно́го  
аппара́та спіра́лі ручно́го апара́та 

спира́льно-бороздово́й спіра́льно-
борозе́нний 

спира́льно-винтово́й спіра́льно-гвинтови́й; 
с.-в-ва́я ра́ковина спіра́льно-гвинтова́ чере-
па́шка (му́шля, ско́йка) 

спиральнозави́тый спіральнозакру́чений 
спира́льно-кони́ческий спіра́льно-

коні́чний; ни́зкая с.-к-кая фо́рма низька́ 
спіра́льно-коні́чна фо́рма 

спира́льно-плоскостно́й спіра́льно-
площи́нний; с.-п-на́я ра́ковина спіра́льно-
площи́нна черепа́шка (му́шля, ско́йка) 

спиральносвёрнутый спіральнозго́рне-
ний, спіральнозго́рнутий 

спира́льный спіра́льний; с-ная ка́мера 
спіра́льна ка́мера; с-ная нить спіра́льна 
ни́тка; с-ная пласти́нка спіра́льна плас-
ти́нка; с-ная полоса́ спіра́льна сму́га;  
с-ная ра́ковина спіра́льна черепа́шка 
(му́шля, ско́йка); с-ная се́птула спіра́льна 
се́птула; с-ная скульпту́ра спіра́льна скульп-
ту́ра; с-ная сторона́ ра́ковины спі-
ра́льний бік черепа́шки (му́шлі, ско́йки);  
с-ная структу́ра спіра́льна структу́ра;  
с-ная тре́щина спіра́льна трі́щина; с-ная 
фо́рма спіра́льна фо́рма; с-ное изгиба́ние 
септ спіра́льне вигина́ння (згина́ння) септ; 
с-ное направле́ние спіра́льний на́прямок; 
с-ное ребро́ спіра́льне ребро́; с-ное 

строе́ние спіра́льна будо́ва; с-ное утолще́-
ние спіра́льне сто́вщення; с. брахи́диум 
спіра́льний брахі́діум; с. ва́лик спіра́льний 
ва́лик; с. вруб спіра́льний вруб; с. вы́ступ 
спіра́льний ви́ступ; с. кана́л спіра́льний 
кана́л; с. о́рган спіра́льний о́рган; с. си́нус 
спіра́льний си́нус; с. у́гол спіра́льний кут; 
с. шов спіра́льний шов 

спира́мен спіра́мен, -ну 
спириали́совый спіріалі́совий; с-вые 

слои́ спіріалі́сові шари́  
спири́диум спіри́діум, -му 
спирифе́ра спірифе́ра, -ри 
спирифери́дный спірифери́дний; с. замо́ч-

ный край спірифери́дний замко́вий край 
спирифери́ды мн. спірифери́ди, -ри́д 
спириферино́ида спіриферино́їда, -ди 
спирифе́ровый спірифе́ровий; с. (ниж-

неказа́нский) подъя́рус спірифе́ровий 
(нижньоказа́нський) під'я́рус 

спироги́рный спірогі́рний; с-ная маку́ш-
ка спірогі́рний верх (спірогі́рна верхі́вка) 

спиро́лоф спіро́лоф, -фа 
спиро́рбис спіро́рбіс, -са 
спироте́ка спіроте́ка, -ки, д. и п. -те́ці, 

р. мн. -те́к 
спирофи́т спірофі́т, -ту 
спирт спирт, -ту; гидро́лизный с. гід-

ро́лізний спирт; древе́сный с. деревни́й 
спирт 

спиртобензо́л спиртобензо́л, -лу 
спиртобензо́льный спиртобензо́льний; 

с-ная смола́ спиртобензо́льна смола́ 
спиртово́й спиртови́й; с. термо́метр 

спиртови́й термо́метр 
сплав сплав, -ву; жаропро́чный с. жа-

роміцни́й сплав; иммерсио́нный с. імер-
сі́йний сплав; с. Ву́да сплав Ву́да 

сплави́на сплави́на, -ни 
сплавле́ние спла́влення 
спла́вленный спла́влений; с-ная поро́да 

спла́влена поро́да; с. кварц спла́влений 
кварц; с. кору́нд спла́влений кору́нд 

сплете́ние сплеті́ння 
сплетённый спле́тений 
сплошно́й суці́льний; бе́лый с. томсо-

ни́т бі́лий суці́льний томсоні́т; с-на́я же-
ле́зная руда́ суці́льна залі́зна руда́; с-на́я 
крепь суці́льне крі́плення; с-на́я ли́ния 
суці́льна лі́нія; с-на́я ма́сса суці́льна ма́са; 
с-на́я разрабо́тка суці́льна розро́бка;  
с-на́я руда́ суці́льна руда́; с-на́я слои́стость 
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(слоева́тость) суці́льна шарува́тість; с-на́я 
тексту́ра суці́льна тексту́ра; с-но́е место-
рожде́ние суці́льне родо́вище; с-но́е око-
лоу́стье суці́льне навколоу́стя; с-ны́е на-
руше́ния суці́льні пору́шення; с. агрега́т 
суці́льний агрега́т; с. ареа́л суці́льний 
ареа́л; с. би́тум суці́льний бі́тум; с. гори-
зо́нт суці́льний горизо́нт; с. забо́й су-
ці́льний ви́бій (забій́); с. лёд суці́льний лід; 
с. спектр суці́льний спектр 

спло́шность суці́льність, -ності, т. -ністю 
сплыв сплив, -ву 
сплю́снутость сплю́снутість, -тості, т.  

-тістю; с. Земли́ сплю́снутість Землі́ 
сплю́снутый сплю́снутий, сплю́щений; 

с-тая конкре́ция сплю́щена конкре́ція 
сплю́щенно-сто́лбчатый сплю́щено-стовп-

ча́стий, сплю́щено-стовпча́тий; с.-с-тая 
структу́ра сплю́щено-стовпча́ста (сплю́ще-
но-стовпча́та) структу́ра 

сплю́щенно-сфероида́льный сплю́щено-
сфероїда́льний; с.-с-ное зерно́ сплю́щено-
сфероїда́льне зе́рно́ 

сплю́щенный сплю́щений; с-ная скла́дка 
сплю́щена скла́дка; с-ное зерно́ сплю́щене 
зе́рно́; с-ное коле́но сплю́щене колі́но;  
с-ное крыло́ сплю́щене крило́; с. желва́к 
сплю́щене жо́вно; с. эллипсо́ид 
сплю́щений еліпсо́їд 

сподиози́т сподіози́т, -ту 
сподиофилли́т сподіофілі́т, -ту 
споди́т споди́т, -ту 
сподогра́мма сподогра́ма, -ми 
сподуме́н сподуме́н, -ну 
споко́йный спокі́йний; с-ная зо́на спо-

кі́йна зо́на; с-ная ме́стность спокі́йна міс-
це́вість; с-ная скла́дчатость спокі́йна 
складча́стість; с. релье́ф спокі́йний рельє́ф 

сполза́ние сповза́ння; с. нуль-пу́нкта 
сповза́ння нуль-пу́нкту; с. по́чвы спов-
за́ння ґру́нту 

сполза́ть[ся], сползти́[сь] сповза́ти[ся],  
-за́є[ться], сповзти́[ся], -зе́[ться] 

сполза́ющий сповза́ючий; с. бе́рег спов-
за́ючий бе́рег 

спонгили́т спонгілі́т, -ту 
спонги́н спонгі́н, -ну 
спонгиобла́сты мн. спонгіобла́сти, -тів 
спонгиоли́т спонгіолі́т, -ту 
спонгиопла́зма спонгіопла́зма, -ми 
спонги́т спонгі́т, -ту 
спонгофа́р спонгофа́р, -ру 

спонгоце́ль спонгоце́ль, -лю, т. -лем 
спонди́лий спонди́лій, -лію; двойно́й с. 

подві́йний спонди́лій; ло́жный с. не-
спра́вжній спонди́лій; свобо́дный с. 
ві́льний спонди́лій 

спонди́лиум спонди́ліум, -му; двойно́й с. 
подві́йний спонди́ліум; свобо́дный с. 
ві́льний спонди́ліум; сло́жный с. складни́й 
спонди́ліум; с. с гемисири́нксом спон-
ди́ліум із гемісири́нксом; с. с субспонди-
ля́рными пласти́нками спонди́ліум із 
субспондиля́рними пласти́нками; с. с три-
се́птой спонди́ліум із трисе́птою 

спондило́ид спондило́їд, -ду 
спонди́лусовый спонди́лусовий; с. я́рус 

спонди́лусовий я́рус 
спонди́льный спонди́льний 
спондиля́рный спондиля́рний; с-ная 

по́лость спондиля́рна порожни́на 
спонта́нный спонта́нний; с-ная поляри-

за́ция спонта́нна поляриза́ція; с-ное де-
ле́ние спонта́нний по́діл (розпо́діл); с. газ 
спонта́нний газ 

спо́ра спо́ра, -ри; бесщелева́я с. безщі-
ли́нна спо́ра; буго́рчатая с. горбкува́та 
спо́ра; крыла́тая с. крила́та спо́ра; кути-
низи́рованная с. кутинізо́вана спо́ра; 
ме́лкая с. дрібна́ спо́ра; мелкорубцо́вая с. 
дрібнорубце́ва спо́ра; недора́звитая с. 
недорозви́нена (недорозви́нута) спо́ра; 
однолучева́я с. однопромене́ва спо́ра; 
однорубцо́вая с. однорубце́ва спо́ра; од-
нощелева́я с. однощіли́нна спо́ра; 
окру́глая с. круглува́та спо́ра; партеноге-
нети́ческая с. партеногенети́чна спо́ра; 
поко́ящая с. упоко́єна (нерухо́ма) спо́ра; 
радиа́льная с. радіа́льна спо́ра; рассечён-
ная с. розтя́та (розіт́нута) спо́ра; руково-
дя́щая с. провідна́ спо́ра; се́тчатая с. сіт-
ча́ста (сітча́та) спо́ра; смя́тая с. зім'я́та 
спо́ра; сочленённая с. зчлено́вана 
(з'є́днана) спо́ра; с. грибо́в спо́ра грибі́в; 
с. покро́вного узо́ра спо́ра покривно́го 
узо́ру; толстосте́нная поко́ящаяся с. 
товстості́нна упоко́єна (нерухо́ма) спо́ра; 
трёхщелева́я с. трищіли́нна спо́ра; 
усто́йчивая с. стійка́ спо́ра; четверна́я с. 
четверна́ спо́ра; шагре́невая с. шагре́нева 
спо́ра; шипова́тая с. шпичакува́та спо́ра; 
яче́истая с. комі́рчаста спо́ра 

споради́ческий споради́чний; с. слой 
споради́чний шар 
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спора́нгиевый спора́нгієвий; с-вая обо-
ло́чка спора́нгієва оболо́нка 

спорангиено́сный спорангієно́сний 
спорини́т спорині́т, -ту 
спори́т спори́т, -ту 
спо́рово-пыльцево́й спо́рово-пилко́вий; 

с.-п. спектр спо́рово-пилко́вий спектр 
спо́ровые сущ., мн. спо́рові, -вих 
спо́ровый спо́ровий; с-вая ка́псула 

спо́рова ка́псула; с-вая оболо́чка спо́рова 
оболо́нка; с-вое расте́ние спо́рова рос-
ли́на; с. дюре́н спо́ровий дюре́н; 
с. ко́мплекс спо́ровий ко́мплекс; с. у́голь 
спо́рове ву́гі́лля 

спорогели́т спорогелі́т, -ту 
спорогене́з спорогене́з, -зу 
спорого́н спорого́н, -ну 
спороде́рма спороде́рма, -ми 
спорока́рп спорока́рп, -пу 
спорони́н спороні́н, -ну 
спороно́сец спороно́сець, -сця, т. -сцем 
спороно́сный спороно́сний; с-ная ва́йя 

спороно́сна ва́йя; с-ная кле́тка споро-
но́сна кліти́на; с-ная листва́ спороно́сне 
ли́стя; с-ная ши́шка лепидоде́ндрона 
спороно́сна ши́шка лепідоде́ндрона 

спорообразова́ние спороутво́рення,  
(неоконч. д. – ещё) спороутво́рювання, 
споротво́рення 

спорообразу́ющий споротві́рний; с-щая 
кле́тка споротві́рна кліти́на 

спорополлени́н спорополені́н, -ну 
споропо́чка споробру́нька, -ки, д. и п.  

-ньці, мн. -ньки́, -ньо́к 
спо́ро-пыльцево́й спо́ро-пилко́вий; с.-п. 

ана́лиз спо́ро-пилко́вий ана́ліз 
спороса́к спороса́к, -ку 
спорофи́лл спорофі́л, -ла 
спорофи́т спорофі́т, -ту 
спороци́ста спороци́ста, -ти 
спо́соб спо́сіб, -собу; амплиту́дный с. 

ампліту́дний спо́сіб; ве́кторный (векто-
риа́льный) с. ве́кторний (векторіа́льний) 
спо́сіб; волюметри́ческий с. волюмет-
ри́чний спо́сіб; интегра́льный с. інтег-
ра́льний спо́сіб; конта́ктный с. поляри-
зацио́нных кривы́х конта́ктний спо́сіб 
поляризаці́йних криви́х; лучево́й с. про-
мене́вий спо́сіб; оце́ночный с. оці́нний 
(оці́ночний) спо́сіб; преде́льный с. гра-
ни́чний спо́сіб; с. вычита́ния спо́сіб від-
німа́ння; с. залега́ния спо́сіб заляга́ння; 

с. каса́тельных спо́сіб доти́чних; с. клас-
сифика́ции геологи́ческих объе́ктов 
спо́сіб класифіка́ції геологі́чних об'є́ктів; 
с. Ласо́ спо́сіб Ласо́; с. наибо́льших сиг-
на́лов спо́сіб найбі́льших сигна́лів; 
с. о́бщей глуби́нной то́чки спо́сіб 
спі́льної глиби́нної то́чки; с. окра́шенных 
струй спо́сіб заба́рвлених стру́менів; 
с. окра́шивания спо́сіб заба́рвлення; 
с. перено́са спо́сіб перено́су; с. пло́ского 
фро́нта спо́сіб пло́ского фро́нту; с. под-
бо́ра спо́сіб підбо́ру (підбира́ння, добо́ру); 
с. поле́й вре́мени спо́сіб полі́в ча́су; 
с. происхожде́ния спо́сіб похо́дження; 
с. распознава́ния образцо́в спо́сіб розпі-
знава́ння зразкі́в; с. регули́руемого 
пло́ского фро́нта спо́сіб регульо́ваного 
пло́ского фро́нту; с. спектра́льной интен-
си́вности спо́сіб спектра́льної інтен-
си́вності; с. спектра́льных отноше́ний 
спо́сіб спектра́льних відно́шень; с. срав-
не́ния спо́сіб порівня́ння; с. управ-
ля́емого пло́ского фро́нта спо́сіб ке-
ро́ваного пло́ского фро́нту; с. усредне́ния 
спо́сіб усере́днення; с. фо́нового стан-
да́рта спо́сіб фо́нового станда́рту; с. ха-
ракте́рных то́чек спо́сіб характе́рних 
то́чок; трёхпотенциа́льный с. разве́дки 
трипотенці́йний спо́сіб розві́дування 
(ро́звідки); фре́зерный с. добы́чи то́рфа 
фре́зерний спо́сіб ви́добутку то́рфу; эври-
сти́ческий с. евристи́чний спо́сіб 

спосо́бность зда́тність, -ності, т. -ністю; 
адсорбцио́нная с. адсорбці́йна зда́тність; 
аккумули́рующая с. акумулюва́льна 
(акумулю́юча) зда́тність; восстано-
ви́тельная с. відно́вна зда́тність; за-
хва́тная с. захва́тна зда́тність; излу-
ча́тельная с. випромі́нювальна зда́тність; 
калориметри́ческая с. калориметри́чна 
зда́тність; лучеиспуска́тельная с. випро-
мі́нювальна зда́тність; миграцио́нная с. 
міграці́йна зда́тність; несу́щая с. несу́ча 
(носі́йна) зда́тність; обме́нная с. обмі́нна 
зда́тність; отража́тельная с. відбивна́ 
зда́тність; поглоти́тельная с. поглина́льна 
(вбирна́) зда́тність; пропускна́я с. про-
пускна́ зда́тність; разреша́ющая с. роз-
ді́лювальна (розді́льна, розрі́знювальна) 
зда́тність; реакцио́нная с. реакці́йна 
зда́тність; с. перемеща́ться зда́тність пере-
мі́щуватися; с. проникнове́ния зда́тність 
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проника́ння (прони́кнення); с. пропи́ты-
вания зда́тність просо́чування; теплот-
во́рная с. теплотві́рна зда́тність 

спре́динг спре́динг, -гу; акти́вный с. ак-
ти́вний спре́динг; дискре́тный с. дискре́т-
ний спре́динг; задугово́й с. задугови́й 
спре́динг; пасси́вный с. паси́вний спре́динг 

спре́динговый спре́динговий; с-вая 
структу́ра спре́дингова структу́ра; с. хре-
бе́т спре́динговий хребе́т 

спумули́т спумулі́т, -ту 
спурри́т спури́т, -ту 
спу́ско-подъёмный спу́ско-підйо́мний, 

спу́ско-підніма́льний, спу́ско-підійма́льний; 
с.-п-ные опера́ции спу́ско-підніма́льні 
(спу́ско-підійма́льні) опера́ції 

спу́танно-волокни́стый поплу́тано-волок-
ни́стий, поплу́тано-волокнува́тий, сплу́тано-
волокни́стий, сплу́тано-волокнува́тий;  
с.-в-тая ко́рка поплу́тано-волокни́ста (по-
плу́тано-волокнува́та, сплу́тано-волокни́ста, 
сплу́тано-волокнува́та) кі́рка; с.-в-тая стру-
кту́ра поплу́тано-волокни́ста (поплу́тано-
волокнува́та, сплу́тано-волокни́ста, сплу́тано-
волокнува́та) структу́ра; с.-в-агрега́т поп-
лу́тано-волокни́стий (поплу́тано-волок-
нува́тий, сплу́тано-волокни́стий, сплу́тано-
волокнува́тий) агрега́т 

спу́танно-листова́тый поплу́тано-
листува́тий, сплу́тано-листува́тий 

спу́танно-сланцева́тый поплу́тано-слан-
цюва́тий, сплу́тано-сланцюва́тий; с.-с-тая 
тексту́ра поплу́тано-сланцюва́та (сплу́тано-
сланцюва́та) тексту́ра 

спу́танно-сто́лбчатый поплу́тано-
стовпча́стий, сплу́тано-стовпча́стий, поп-
лу́тано-стовпча́тий, сплу́тано-стовпча́тий 

спу́танно-чешу́йчатый поплу́тано-
луска́тий, сплу́тано-луска́тий; с.-ч-тая 
структу́ра поплу́тано-луска́та (сплу́тано-
луска́та) структу́ра 

спу́танный поплу́таний, сплу́таний, пе-
реплу́таний; с-ная структу́ра сплу́тана 
(поплу́тана) структу́ра; с-ное строе́ние 
поплу́тана (сплу́тана) будо́ва 

спу́тник супу́тник, -ка; второстепе́нный с. 
другоря́дний супу́тник; жи́льный с. 
жи́льний супу́тник; с. гла́вной жи́лы су-
пу́тник головно́ї (основно́ї) жи́ли 

спу́тниковый супу́тниковий; с-вая гра-
виме́трия супу́тникова гравіме́трія; с-вая 

градиентоме́трия супу́тникова градієн-
томе́трія 

спя́щий спля́чий; с. вулка́н спля́чий  
вулка́н 

сравни́тельный порівня́льний; с-ная 
интерпрета́ция порівня́льна інтерпре-
та́ція; с-ная планетоло́гия порівня́льна 
планетоло́гія; с. ана́лиз порівня́льний 
ана́ліз 

сраста́ние зро́щення, зроста́ння; двой-
нико́вое с. двійнико́ве зро́щення (зро-
ста́ння); закономе́рное с. минера́лов  
закономі́рне зро́щення (зроста́ння) міне-
ра́лів; клинообра́зное с. клиноподі́бне 
(клинча́сте, клинува́те) зро́щення (зрос-
та́ння); микрографи́ческое с. мікрогра-
фі́чне зро́щення (зроста́ння); микропег-
мати́товое с. мікропегмати́тове зро́щення 
(зроста́ння); неупоря́доченное с. мине-
ра́лов невпорядко́ване зро́щення (зро-
ста́ння) мінера́лів; паралле́льное с. пара-
ле́льне зро́щення (зроста́ння); 
си́мплексное с. минера́лов си́мплексне 
зро́щення (зроста́ння) мінера́лів; смешан-
нослои́стое с. змішаношарува́те зро́щення 
(зроста́ння); с. воло́кон зро́щення (зро-
ста́ння) воло́кон; с. минера́лов зро́щення 
(зроста́ння) мінера́лів; субграфи́ческое с. 
субграфі́чне зро́щення (зроста́ння); упо-
ря́доченное с. минера́лов упорядко́ване 
зро́щення (зроста́ння) мінера́лів 

сраста́ться, срасти́сь зроста́тися, -та́ється, 
зрости́ся, -те́ться 

среда́ середо́вище, -ща, т. -щем; абио-
ти́ческая с. абіоти́чне середо́вище; ази-
мута́льно-изотро́пная с. азимута́льно-
ізотро́пне середо́вище; акти́вная с. ак-
ти́вне середо́вище; анаэро́бная с. анае-
ро́бне середо́вище; анизотро́пная с. анізо-
тро́пне середо́вище; биоти́ческая с. біо-
ти́чне середо́вище; во́дная с. во́дне сере-
до́вище; восстанови́тельная с. відно́вне 
середо́вище; га́зовая с. га́зове сере-
до́вище; географи́ческая с. географіч́не 
середо́вище; геологи́ческая с. геологі́чне 
середо́вище; гли́нистая с. гли́нисте 
(гли́нясте) середо́вище; градие́нтная с. 
градіє́нтне середо́вище; двухсло́йная с. 
двошаро́ве середо́вище; диамагни́тная с. 
діамагні́тне середо́вище; дисперсио́нная с. 
дисперсі́йне середо́вище; есте́ственная с. 
приро́дне середо́вище; жи́дкая с. рідке́ 
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середо́вище; жидкораспла́вленная с. 
рідкорозпла́влене середо́вище; закреп-
ля́ющая с. закріпне́ (закрі́плювальне) 
середо́вище; изотро́пная с. ізотро́пне се-
редо́вище; иммерсио́нная с. імерсі́йне 
середо́вище; магни́тная с. магні́тне сере-
до́вище; ма́товая с. ма́тове середо́вище; 
неодноро́дная с. неоднорі́дне середо́вище; 
одноро́дная с. однорі́дне середо́вище; 
окружа́ющая с. навко́лишнє середо́вище 
(довкі́лля); опти́ческая с. опти́чне сере-
до́вище; органи́ческая с. органі́чне сере-
до́вище; пло́тная с. щі́льне середо́вище; 
полупроводя́щая с. напівпровідне́ сере-
до́вище; попере́чно-изотро́пная с. попе-
ре́чно-ізотро́пне середо́вище; прелом-
ля́ющая с. зало́млювальне середо́вище; 
проводя́щая с. провідне́ середо́вище; 
разноро́дная с. різнорід́не середо́вище; 
слои́стая с. шарува́те середо́вище; с. оби-
та́ния середо́вище життя́ (прожива́ння); 
с. отложе́ния середо́вище відкла́дення; 
с. охла́ждения середо́вище охоло́дження; 
с. произво́льной симме́три́и середо́вище 
дові́льної симетрі́ї; с. рудообразова́ния 
середо́вище рудоутво́рення; ферромаг-
ни́тная с. феромагні́тне середо́вище; це-
менти́рующая с. цементува́льне сере-
до́вище; щелочна́я с. лу́жне середо́вище 

средиземномо́рский середземномо́рський; 
С-кая геосинклина́ль Середземномо́рська 
геосинкліна́ль; с-кая сви́та середземно-
мо́рська сві́та; с-кая терра́са середземно-
мо́рська тера́са; с-кая фа́за скла́дчатости 
середземномо́рська фа́за складча́стості; 
с. я́рус середземномо́рський я́рус; тре́тий 
с. я́рус тре́тій середземномо́рський я́рус 

среди́нно-океани́ческий сере́динно-
океані́чний; с.-о. хребе́т сере́динно-
океані́чний хребе́т 

среди́нный сере́динний; с-ная асимп-
то́та сере́динна асимпто́та; с-ная ба́лка 
сере́динна ба́лка; с-ная борозда́ сере́динна 
борозна́; с-ная вентра́льная се́пта се-
ре́динна вентра́льна се́пта; с-ная дор-
са́льная се́пта сере́динна дорса́льна се́пта; 
с-ная ли́ния сере́динна лі́нія; с-ная 
ло́пасть сере́динна ло́пать; с-ная море́на 
сере́динна море́на; с-ная перегоро́дка 
середи́нна перегоро́дка; с-ная пласти́на 
сере́динна пласти́на; с-ная пласти́нка 
сере́динна пласти́нка; с-ная пло́скость 

сере́динна площина́; с-ная полоса́ се-
ре́динна сму́га; с-ная по́лость сере́динна 
порожни́на; с-ная преокципита́льная 
ло́пасть сере́динна преокципіта́льна ло́пать; 
с-ная се́пта сере́динна се́пта; с-ная скла́дка 
сере́динна скла́дка; с-ная тубе́ркула  
сере́динна тубе́ркула; с-ное возвыше́ние 
сере́динне підви́щення; с-ное по́ле се-
ре́динне по́ле; с-ное седло́ сере́динне сід-
ло́; с-ное у́стье сере́динне у́стя; с. вы́ступ 
сере́динний ви́ступ; с. гра́бен середи́нний 
гра́бен; с. гре́бень сере́динний гре́бінь; 
с. диа́метр ра́ковины сере́динний діа́метр 
черепа́шки (му́шлі, ско́йки); с. желобо́к 
сере́динний жолобо́к; с. кана́л сере́динний 
кана́л; с. киль сере́динний кіль; с. масси́в 
сере́динний маси́в; с. прут сере́динний 
прут; с. у́гол расшире́ния сере́динний кут 
розши́рення; с. шов сере́динний шов 

среднеазиа́тский середньоазі́йський;  
с-кая палеомагни́тная гиперзо́на серед-
ньоазі́йська палеомагні́тна гіперзо́на 

средневзве́шенный середньозва́жений; 
с-ное давле́ние середньозва́жений тиск 

среднего́рный середньогірськи́й; с. ре-
лье́ф середньогірськи́й рельє́ф 

среднедево́нский середньодево́нський; 
с-кая фа́за горообразова́ния середньоде-
во́нська фа́за гороутво́рення 

среднеднепро́вский середньодніпро́всь-
кий; С. блок (мегабло́к) Середньодні-
про́вський блок (мегабло́к) 

среднезерни́стый середньозерни́стий; с-тая 
поро́да середньозерни́ста поро́да; с-тая 
структу́ра середньозерни́ста структу́ра 

среднеледнико́вый середньольодови-
ко́вий 

среднемасшта́бный середньомасшта́бний; 
с-ная ка́рта середньомасшта́бна ка́рта (ма́па) 

среднемежледнико́вье середньоміжльо-
довикі́в'я 

сре́дненский середне́нський; с-кие слои́ 
середне́нські шари́  

среднепо́льский середньопо́льський;  
с-кое оледене́ние середньопо́льське зле-
дені́ння (заледені́ння) 

среднепорфи́ровый середньопор-
фі́ровий 

среднетемперату́рный середньотемпе-
рату́рный 

среднечетверти́чный середньочетвер-
ти́нний; с-ная по́ра середньочетверти́нна 
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по́ра; с-ное звено́ середньочетверти́нна 
ла́нка 

среднеширо́тный середньоширо́тний;  
с-ная борозда́ середньоширо́тна борозна́ 

среднеяче́истый середньокомі́рчастий, 
середньопо́ристий, середньонідзрюва́тий; 
с-тая экзи́на середньокомі́рчаста (серед-
ньопо́риста) екзи́на 

сре́дний сере́дній; боковы́е с-ние 
бо́розды глабе́ли бічні́ (бокові́) сере́дні 
бо́розни глабе́лі; боковы́е с-ние ло́пасти 
глабе́ли бічні́ (бокові́) сере́дні ло́паті гла-
бе́лі; о́бщая с-няя то́чка зага́льна сере́дня 
то́чка; с-нее вре́мя сере́дній час; с-нее 
двупреломле́ние сере́днє двозало́млення; 
с-нее значе́ние сере́днє зна́чення; с-нее 
коле́но сере́днє колі́но; с-нее крыло́ се-
ре́днє крило́; с-нее паде́ние сере́днє па-
ді́ння; с-нее продо́льное сече́ние сере́дній 
поздо́вжній (подо́вжній) перері́з; с-нее 
простира́ние сере́днє простяга́ння; с-нее 
тече́ние реки́ сере́дня течія́ рі́чки (ріки́); 
с. брюшно́й плавни́к сере́дній черевни́й 
плаве́ць (плавни́к); с. гнейс сере́дній 
гнейс; с. голоце́н сере́дній голоце́н; 
с. дево́н сере́дній дево́н; с. карбона́т се-
ре́дній карбона́т; с. мозг сере́дній мо́зок; 
с. накло́н сере́дній на́хил (по́хил); с. отде́л 
сере́дній ві́дділ; с. пласт сере́дній пласт 
(сере́дній шар); с. релье́ф сере́дній ре-
льє́ф; с. слой ра́ковины сере́дній шар 
черепа́шки (му́шлі, ско́йки); с. у́ровень 
мо́ря сере́дній рі́вень мо́ря; с. у́ровень 
су́ши сере́дній рі́вень су́ші; с-няя вели-
чина́ сере́дня величина́; с-няя высота́ 
сере́дня висота́; с-няя дискоида́льная 
зо́на сере́дня дискоїда́льна зо́на; с-няя 
добы́ча сере́дній ви́добуток (добу́ток);  
с-няя жи́лка сере́дня жи́лка; с-няя ли́ния 
сере́дня лі́нія; с-няя ма́гма сере́дня ма́гма; 
с-няя пласти́нка сере́дня пласти́нка;  
с-няя пло́скость сере́дня площина́; с-няя 
погре́шность сере́дня по́хибка; с-няя 
магмати́ческая поро́да сере́дня магма-
ти́чна поро́да; с-няя поро́да сере́дня по-
ро́да; с-няя про́ба сере́дня про́ба; с-няя 
производи́тельность сере́дня продук-
ти́вність; с-няя руда́ сере́дня руда́; с-няя 
сингони́я сере́дня сингоні́я; с-няя 
ско́рость сере́дня шви́дкість; с-няя соль 
сере́дня сіль; с-няя спа́йность сере́дня 
спа́йність; с-няя спинна́я ли́ния сере́дня 

спинна́ лі́нія; с-няя твёрдость сере́дня 
тве́рдість; с-няя температу́ра сере́дня 
температу́ра; с-няя часть коноте́ки се-
ре́дня части́на коноте́ки; с-няя часть ли-
тора́ли сере́дня части́на літора́лі; с-няя 
часть ра́ковины сере́дня части́на чере-
па́шки (му́шлі, ско́йки); с-няя эпо́ха се-
ре́дня епо́ха 

сре́дство за́сіб, -собу; восстанови́тельное с. 
відно́вний за́сіб; с. воспламене́ния за́сіб 
спала́хування; с. детони́рования за́сіб дето-
нува́ння; с. иссле́дования за́сіб дослі́джен-
ня; с. часто́тной характери́стики за́сіб 
часто́тної характери́стики 

срез зріз, -зу; одина́рный с. одина́рний 
зріз; с. криста́лла зріз криста́ла; с. тка́ни 
зріз ткани́ни 

среза́ние зрі́зування; с. меа́ндр зрі́зуван-
ня меа́ндрів 

сре́занный зрі́заний; с-ная верши́на 
зрі́зана верши́на; с-ная слои́стость (слое-
ва́тость) зрі́зана шарува́тість; с. у́гол 
зрі́заний кут 

среза́ть[ся], сре́зывать[ся], сре́зать[ся] 
зрі́зувати[ся], -зую, -зуєш, -зує[ться], 
зрі́зати[ся], зрі́жу, зрі́жеш, зрі́же[ться] 

сре́зывание зрі́зування, зріза́ння 
сре́зывающий зріза́льний, зрі́зувальний; 

с-щее де́йствие зріза́льна (зрі́зувальна) ді́я 
сро́дный спорі́днений 
сродство́ спорі́дненість, -ності, т. -ністю; 

хими́ческое с. хімі́чна спорі́дненість 
сро́сток зро́сток, -тка; двойнико́вый с. 

двійнико́вий зро́сток; закономе́рный с. 
закономі́рний зро́сток; конкрецио́нный с. 
конкреці́йний зро́сток; с. минера́лов 
зро́сток мінера́лів; эпитакси́ческий с. 
епітакси́чний зро́сток 

срыв зрив, -ву; с. земляно́й ма́ссы зрив 
земляно́ї ма́си 

ссабои́т сабої́т, -ту 
ссайбелии́т сайбелії́т, -ту 
ссмики́т смикіт́, -ту 
ссомольноки́т сомольнокі́т, -ту 
стабилиза́тор стабіліза́тор, -ра 
стабилизацио́нный стабілізаці́йний; с-ная 

перестро́йка стабілізаці́йна перебудо́ва 
стабилиза́ция стабіліза́ція, -ції; биоло-

ги́ческая с. біологі́чна стабіліза́ція; 
с. не́фти стабіліза́ція на́фти 

стабилизи́рующий стабілізува́льний, 
стабілізу́ючий; с-щая пове́рхность  
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стабілізува́льна (стабілізу́юча) пове́рхня; 
с. моме́нт стабілізува́льний (стабілі-
зу́ючий) моме́нт 

стабиломе́тр стабіломе́тр, -ра 
стаби́льность стабі́льність, -ності, т. -ністю; 

с. взры́вчатых веще́ств стабі́льність вибу-
хо́вих речови́н; с. рабо́ты гравиме́тра ста-
бі́льність робо́ти гравіме́тра 

стаби́льный стабі́льний; с-ная зо́на ста-
бі́льна зо́на; с-ная модифика́ция ста-
бі́льна модифіка́ція; с-ное простра́нство 
стабі́льний про́стір; с-ные хими́ческие 
элеме́нты стабі́льні хімі́чні елеме́нти; 
с. шельф стабі́льний шельф; с. щит ста-
бі́льний щит; с. элеме́нт стабі́льний еле-
ме́нт 

ставня́нский ставня́нський; с-кие слои́ 
ставня́нські шари́  

ставракти́ны мн. ставракти́ни, -ти́н 
ставри́т ставри́т, -ту 
ставроли́т ставролі́т, -ту 
ставролити́т ставроліти́т, -ту 
ставроли́товый ставролі́товий; с-вая 

зо́на ставролі́това зо́на 
ставча́нский ставча́нський; с-кая сви́та 

ставча́нська сві́та 
стадиа́л стадіа́л, -лу 
стадиа́льный стадіа́льна; с-ная море́на 

стадіа́льна море́на 
стади́йность стаді́йність, -ності, т. -ністю; 

с. выве́тривания стаді́йність виві́трюван-
ня (зві́трювання); с. нефтегазообразо-
ва́ния стаді́йність нафтогазоутво́рення; 
с. рудообразова́ния стаді́йність рудоут-
во́рення 

ста́дия ста́дія, -дії; аббеви́льская с. аб-
беві́льська ста́дія; аккреацио́нная с. акреа-
ці́йна ста́дія; акти́вная с. де́ятельности 
(жи́зни) вулка́на акти́вна ста́дія 
дія́льності (життя́) вулка́на; безру́дная с. 
безру́дна ста́дія; ботни́ческая с. ботні́чна 
ста́дія; бранденбу́ргская с. оледене́ния 
бранденбу́рзька ста́дія зледені́ння (заледе-
ні́ння); бю́льская с. оледене́ния бю́льська 
ста́дія зледені́ння (заледені́ння); вар-
ти́нская с. варти́нська ста́дія; геосинкли-
на́льная с. геосинкліна́льна ста́дія; герон-
ти́ческая с. геронти́чна ста́дія; гипо-
ги́новая с. гіпогі́нова ста́дія; гла́вная с. 
изверже́ния головна́ (основна́) ста́дія 
ви́верження; готигляциа́льная с. готи-
гляціа́льна ста́дія; гшни́цкая с. гшні́цька 

ста́дія; данигляциа́льная с. данігля-
ціа́льна ста́дія; дефинити́вная с. онтоге-
не́за дефініти́вна ста́дія онтогене́зу; до-
балти́йская с. добалті́йська ста́дія; догео-
логи́ческая с. догеологіч́на ста́дія; за-
ро́дышевая с. за́родко́ва ста́дія; зафрен-
то́идная с. зафренто́їдна ста́дія; за-
ча́точная с. зача́ткова (зародко́ва) ста́дія; 
зре́лая с. зрі́ла ста́дія; изото́пная с. ізо-
то́пна ста́дія; леднико́вая с. льодовико́ва 
ста́дія; личи́ночная с. личи́нкова ста́дія; 
лу́нная с. мі́сячна ста́дія; мазу́рская с. 
мазу́рська ста́дія; максима́льная с. мак-
сима́льна ста́дія; нача́льная с. початко́ва 
ста́дія; неони́ческая с. неоні́чна ста́дія; 
непиони́ческая с. непіоні́чна ста́дія; оро-
ге́нная с. ороге́нна ста́дія; оста́шковская с. 
оста́шківська ста́дія; пентакри́нусовая с. 
пентакри́нусова ста́дія; первобы́тная с. 
материка́ пе́рві́сна ста́дія материка́; пере-
хо́дная с. перехідна́ ста́дія; подгото-
ви́тельная с. изверже́ния підгото́вча 
ста́дія ви́верження; по́знанская с. 
по́знанська ста́дія; помера́нская с. поме-
ра́нська ста́дія; помо́рская с. оледене́ния 
помо́рська ста́дія зледені́ння (заледе-
ні́ння); после́довательная с. послідо́вна 
ста́дія; с. Айо́ва ста́дія Айо́ва; с. Бюль 
ста́дія Бюль; с. Ге́ншиц ста́дія Ге́ншиць; 
с. де́тства релье́фа ста́дія дити́нства ре-
льє́фу; с. дифференциа́ции ста́дія дифе-
ренціа́ції; с. зре́лости релье́фа ста́дія 
зрі́лості рельє́фу; с. Кэ́рри ста́дія Ке́ррі; 
с. литогене́за ста́дія літогене́зу; с. Ман-
ка́то ста́дія Манка́то; с. минерализа́ции 
ста́дія мінераліза́ції; с. младе́нчества ге-
нети́ческой ве́тви ста́дія дити́нства гене-
ти́чної гі́лки; с. мо́лодости релье́фа ста́дія 
мо́лодості рельє́фу; с. на́уплиуса ста́дія 
на́упліуса; с. образова́ния кра́тера ста́дія 
утво́рення кра́тера; с. отступа́ния ста́дія 
відступа́ння; с. парокси́змов ста́дія паро-
кси́змів; с. поко́я ста́дія спо́кою; с. раз-
ви́тия релье́фа ста́дія ро́звитку рельє́фу; 
с. Ронконко́ма ста́дія Ронконко́ма; 
с. россыпеобразова́ния ста́дія розсипи-
щеутво́рення (розсипоутво́рення); с. ро́ста 
ста́дія ро́сту; с. Сальпауссе́лька ста́дія 
Сальпауссе́лька; с. седиментагене́за 
ста́дія седиментагене́зу; с. скла́дчатости 
ста́дія складча́стості; с. ста́рости релье́фа 
ста́дія ста́рості рельє́фу; с. Тэзуэ́лл ста́дія 
Тезуе́лл; с. Фармде́йл ста́дія Фармде́йл; 
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с. Шельбуи́л ста́дія Шельбуї́л; с. ю́ности 
релье́фа ста́дія ю́ності рельє́фу; 
ста́рческая с. старе́ча ста́дія; стромбо-
ли́йская с. стромболі́йська ста́дія; супер-
ге́нная с. суперге́нна ста́дія; торфяна́я с. 
торфо́ва (торф'яна́) ста́дія; фета́льная с. 
фета́льна ста́дія; финигляциа́льная с. 
фінігляціа́льна ста́дія; фра́нкфуртская с. 
фра́нкфуртська ста́дія; фурамо́ловая (фу-
рамо́льная) с. фурамо́льна ста́дія; хенс-
тенто́нская с. хенстенто́нська ста́дія; эм-
бриона́льная с. ембріона́льна ста́дія; эпи-
ге́нная с. епіге́нна ста́дія; эфеби́ческая с. 
ефебі́чна ста́дія 

ста́йковский ста́йківський; с-кая сви́та 
ста́йківська сві́та 

стака́н стака́н, -на; леднико́вый с. льо-
довико́вий стака́н 

сталагми́т сталагмі́т, -ту 
сталагми́товый сталагмі́товий 
сталагмо́метр сталагмо́метр, -ра 
сталакти́т сталакти́т, -та 
сталакти́товый сталакти́товий; с-вая 

пеще́ра сталакти́това пече́ра; с-вая текс-
ту́ра сталакти́това тексту́ра; с. кальци́т 
сталакти́товий кальци́т 

сталактитообра́зный сталактитоподі́бний; 
с. наплы́в сталактитоподі́бний напли́в 

сталебето́нный сталебето́нний; с-ная 
крепь сталебето́нне крі́плення 

стампи́йский стампі́йський; с. я́рус стам-
пі́йський я́рус 

станда́рт станда́рт, -ту; с. минера́лов 
станда́рт мінера́лів 

стандартиза́ция стандартиза́ція, -ції 
станда́ртный станда́ртний; с-ная парал-

ле́ль станда́ртна парале́ль; с-ное зо́лото 
станда́ртне зо́лото; с. карота́жный ко́мп-
лекс станда́ртний карота́жний ко́мплекс; 
с. электри́ческий карота́ж станда́ртний 
електри́чний карота́ж 

станда́рт-сигна́л станда́рт-сигна́л, -лу 
станеки́т станекі́т, -ту 
станио́ль станіо́ль, -лю, т. -лем 
станко́вый станко́вий; с-вая крепь  

станко́ве крі́плення 
станна́т стана́т, -ту 
станни́н стані́н, -ну 
станни́т стані́т, -ту 
станнометри́ческий станометри́чний;  

с-кая съёмка станометри́чне зніма́ння 
(станометри́чна зйо́мка) 

станноме́трия станоме́трія, -рії 

стано́к верста́т, -та, (буровой) стано́к,  
-нка́; бури́льный с. бури́льний стано́к; 
бурово́й с. бурови́й стано́к; буча́рдный с. 
буча́рдний стано́к; камнедроби́льный с. 
каменедроби́льний верста́т; камнеобра-
ба́тывающий с. каменеобро́бний верста́т; 
комбини́рованный с. комбіно́ваний ста-
но́к; профилиро́вочный с. профілю-
ва́льний верста́т; распило́вочный (рас-
пи́лочный) с. розпи́лювальний верста́т; 
ро́торный с. ро́торний стано́к; ручно́й с. 
ручни́й стано́к; шаро́шечный с. ша-
ро́шковий (шаро́шечний) верста́т; шлифо-
ва́льный с. шліфува́льний стано́к; 
шпи́ндельный с. шпі́ндельний стано́к 

стано́к-кача́лка стано́к-кача́лка, станка́-
кача́лки 

стантиени́т стантиєні́т, -ту 
ста́нция ста́нція, -ції; аэрогеофи-

зи́ческая с. аерогеофізи́чна ста́нція; водо-
очистна́я с. водоочисна́ ста́нція; газоко-
мпре́ссорная с. газокомпре́сорна ста́нція; 
газораспредели́тельная с. газорозпо-
ді́льна ста́нція; головна́я с. головна́ 
ста́нція; горноспаса́тельная с. гірничоря-
тува́льна ста́нція; графи́ческая с. гра-
фі́чна ста́нція; замора́живающая с. замо-
ро́жувальна ста́нція; испыта́тельная с. 
випро́бна́ (випробува́льна, іспито́ва) 
ста́нція; карота́жная с. карота́жна 
ста́нція; като́дная с. като́дна ста́нція; 
компре́ссорная с. компре́сорна ста́нція; 
насо́сная с. насо́сна ста́нція; нефтепере-
ка́чивающая с. нафтоперека́чувальна 
ста́нція; океанологи́ческая с. океаноло-
гі́чна ста́нція; о́ползневая с. зсувна́ 
ста́нція; перфора́торная с. перфора́торна 
ста́нція; полева́я с. польова́ ста́нція; сейс-
ми́ческая с. сейсмі́чна ста́нція; сейсмора-
зве́дочная с. сейсморозві́дувальна ста́нція; 
цифрова́я электроразве́дочная с. цифрова́ 
електророзві́дувальна ста́нція; электрора-
зве́дывательная с. електророзві́дувальна 
ста́нція 

старе́ние старі́ння; с. взры́вчатых 
веще́ств (ВВ) старі́ння вибухо́вих речови́н 
(ВР); с. колло́ида старі́ння коло́їду 

ста́рица старорі́чище, -ща, т. -щем, ста-
рорі́ччя 

ста́ричный стари́чний; с. аллю́вий ста-
ри́чний алю́вій 

старкии́т старкії́т, -ту 
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старли́т старлі́т, -ту 
старобалахо́нкинский старобалахо́нкінсь-

кий; с-кая подсви́та старобалахо́нкінська 
підсві́та 

старобе́льский старобі́льський, с. гори-
зо́нт старобі́льський горизо́нт 

старобе́шевский старобе́шівський; 
с. ко́мплекс старобе́шівський ко́мплекс 

старомли́новский старомли́нівський;  
с-кая сви́та старомли́нівська сві́та 

старооско́льский старооско́льський;  
с-кие слои́ старооско́льські шари́  

старопа́хотный староо́рний; с-ная 
по́чва староо́рний ґрунт 

старопоса́дка старопоса́дка, -ки, д. и п.  
-дці, р. мн. -док 

ста́рость ста́рість, -рості, т. -рістю; фи-
логенети́ческая с. філогенети́чна ста́рість 

старотата́ровский старотата́рівський;  
с-кие слои́ старотата́рівські шари́  

староу́шицкий староу́шицький; с-кие 
слои́ староу́шицькі шари́  

ста́ртовый ста́ртова; с-вая бе́та-пале́тка 
ста́ртова бе́та-пале́тка 

ста́рческий старе́чий; с-кая гора́ ста-
ре́ча гора́; с-кая ста́дия старе́ча ста́дія;  
с-кая фа́за старе́ча фа́за; с. пери́од ста-
ре́чий пері́од; с. цикл эро́зии старе́чий 
цикл еро́зії 

ста́рый стари́й; с-рое ру́сло старе́ ру́сло; 
с. лёд стари́й лід 

стаси́т стаси́т, -ту 
стассфурти́т стасфурти́т, -ту 
стате́рий стате́рій, -рію 
стати́стика стати́стика, -ки, д. и п. -тиці, 

р. мн. -тик; математи́ческая с. матема-
ти́чна стати́стика; экономи́ческая с. еко-
номі́чна стати́стика 

статисти́ческий статисти́чний; с-кая 
гипо́теза статисти́чна гіпо́теза; с-кая 
флуктуа́ция статисти́чна флуктуа́ція;  
с-кие характери́стики статисти́чні харак-
тери́стики 

стати́ческий стати́чний; с-кая диффе-
ренциа́ция стати́чна диференціа́ція; с-кая 
зо́на стати́чна зо́на; с-кая нагру́зка ста-
ти́чне наванта́ження; с-кая погре́шность 
стати́чна по́хибка; с-кие запа́сы стати́чні 
запа́си; с. гравиме́тр стати́чний гравіме́тр; 
с. метаморфи́зм стати́чний метаморфі́зм; 
с. у́ровень стати́чний рі́вень; с-кое дав-
ле́ние стати́чний тиск 

статобла́ст статобла́ст, -ту 
статогидра́льный статогідра́льний; 

с. метаморфи́зм статогідра́льний мета-
морфі́зм 

статотерма́льный статотерма́льний; 
с. метаморфи́зм статотерма́льний мета-
морфі́зм 

статоци́ста статоци́ста, -ти 
ста́ффордский ста́фордський; с. я́рус 

ста́фордський я́рус 
стациона́р стаціона́р, -ру; гидрогеоло-

ги́ческий с. гідрогеологі́чний стаціона́р 
стациона́рность стаціона́рність, -ності 

т. -ністю 
стациона́рный стаціона́рний; с-ная 

конве́кция стаціона́рна конве́кція; с-ная 
фа́за стаціона́рна фа́за; с-ное освеще́ние 
стаціона́рне осві́тлення; с-ные систе́мы 
земно́й коры́ стаціона́рні систе́ми земно́ї 
кори́; с. бу́нкер стаціона́рний бу́нкер; 
с. компре́ссор стаціона́рний компре́сор; 
с. проце́сс стаціона́рний проце́с; с. фильтр 
стаціона́рний фільтр 

ста́ция ста́ція, -ції 
ста́чивание сто́чування 
сташици́т сташици́т, -ту 
ствол (шахты) сто́вбур, -ра, ствол, -ла́; 

бурово́й с. бурови́й сто́вбур (ствол); вен-
тиляцио́нный с. вентиляці́йний сто́вбур 
(ствол); вертика́льный бурово́й с. верти-
ка́льний бурови́й сто́вбур (ствол); оди-
но́чный с. поодино́кий сто́вбур (ствол); 
разве́дочный с. розві́дувальний сто́вбур 
(ствол); сло́жный с. складни́й сто́вбур; 
с. сква́жины сто́вбур (ствол) свердло-
ви́ни; ша́хтный с. ша́хтний сто́вбур 
(ствол); эксплуатацио́нный с. експлуата-
ці́йний сто́вбур (ствол) 

стволо́вый стовбуро́вий, стволови́й; с-вая 
река́ стовбуро́ва (стволова́) рі́чка (ріка́) 

стволопрохо́дческий стовбуропро-
хі́дницький, стволопрохі́дницький 

ство́рка сту́лка, -ки, д. и п. -лці, р. мн.  
-лок; дорса́льная с. дорса́льна сту́лка; 
неравносторо́нняя с. нерівнобі́чна (нерів-
носторо́ння) сту́лка; ни́жняя с. ни́жня 
сту́лка; равносторо́нняя с. рівнобі́чна 
(рівносторо́ння) сту́лка; свобо́дная с. 
ві́льна сту́лка 

ство́рковый сту́лковий 
ство́рчатый стулча́стий, сту́лковий; 

с. кла́пан стулча́стий (сту́лковий) кла́пан 
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стеари́новый стеари́новий; с-вая кис-
лота́ стеари́нова кислота́ 

стеасхи́ст стеасхі́ст, -ту 
стеатиза́ция стеатиза́ція, -ції 
стеати́т стеати́т, -ту; полевошпа́тный 

(полевошпа́товый) с. польовошпа́тний 
(польовошпа́товий) стеати́т 

стебелёк стебли́нка, -ки, д. и п. -нці, р. 
мн. -нок, стебели́нка, -ки, д. и п. -нці, р. 
мн. -нок, стебе́льце, -ця, т. -цем, сте́блик,  
-ка, бадили́нка, -ки, д. и п. -нці, р. мн. -нок; 
кристалли́ческий с. кристалі́чна стеб-
ли́нка (кристалі́чна стебели́нка, криста-
лі́чна бадили́нка, кристалі́чне стебе́льце, 
кристалі́чний сте́блик) 

сте́бель стебло́, -ла́, (взятый отдельно) 
стебли́на, -ни, стебели́на, -ни, бадили́на,  
-ни; с. иглоко́жих стебло́ голкошкір́их;  
с. па́поротника стебло́ па́пороті 

стебе́льный стеблови́й 
стебельчатогла́зый стебельчастоо́кий; 

с-зые ракообра́зные стебельчастоо́кі ра-
коподі́бні 

стебе́льчатый стебельча́стий, (стеб-
листый) стебли́стий; с. глаз стебельча́сте 
(стебли́сте) о́ко; с. гнейс стебельча́стий 
(стебли́стий) гнейс; с. о́блик стебель-
ча́стий (стебли́стий) о́брис 

стеблева́ние стеблува́ння 
стеблеви́дный стеблоподі́бний; с. о́блик 

стеблоподі́бний о́брис  
стеблево́й, стеблёвый стеблови́й; с-во́е 

(с-вое) междоу́злие стеблове́ міжву́зля; 
с. лист стеблови́й лист 

стеблеобъе́млющий стеблообго́ртний, 
стеблоохо́пний 

сте́бникский сте́бницький; с-кая се́рия 
сте́бницька се́рія 

стевенси́т стевенси́т, -ту 
стеги́дий стегі́дій, -дію 
стеги́диум стегі́діум, -ма 
стегодо́нт стегодо́нт, -та 
стеенструпи́н стеєнструпі́н, -ну 
стека́ющий стічни́й; с-щая вода́ стічна́ 

вода́ 
стекло́ скло, скла, мн. сте́кла, -кол; анде-

зи́товое с. андези́тове скло; база́льтовое с. 
база́льтове скло; безоско́лочное с. безос-
ко́лкове скло; бога́тое кремнезёмом с. 
збага́чене кремнезе́мом скло; бытово́е с. 
побуто́ве скло; вулкани́ческое с. вулка-
ні́чне скло; гранели́товое с. гранелі́тове 

скло; девитрифици́рованное с. девітри-
фіко́ване скло; диаплекти́ческое с. діа-
плекти́чне скло; дозиметри́ческое с. до-
зиметри́чне скло; есте́ственное с. при-
ро́дне скло; жи́дкое с. рідке́ скло; зелёное с. 
зеле́не скло; импа́ктное с. імпа́ктне скло; 
ка́лиевое с. ка́лієве скло; ква́рцевое с. 
ква́рцове скло; ла́вовое с. ла́вове скло; 
метамо́рфное с. метамо́рфне скло; 
на́тровое с. на́трове скло; нефели́новое с. 
нефелі́нове скло; опти́ческое с. опти́чне 
скло; оста́точное с. за́лишко́ве скло; пер-
ли́товое с. перлі́тове (перлі́тне) скло; пла-
гиокла́зовое с. плагіокла́зове скло; по-
крывно́е с. покривне́ скло; полиро́ванное с. 
поліро́ване скло; предме́тное с. предме́тне 
скло; расстекло́ванное с. розскло́ване 
скло; раствори́мое с. розчи́нне скло; ре-
ли́ктовое с. релі́ктове скло; риоли́товое с. 
ріолі́тове скло; специа́льное с. спеціа́льне 
скло; с. грани́тного соста́ва скло гра-
ні́тного скла́ду; строи́тельное с. буді-
ве́льне скло; техни́ческое с. техні́чне 
скло; трахи́товое с. трахі́тове скло; уста-
но́вочное предме́тное с. устано́влювальне 
предме́тне скло; фельзи́товое с. фель-
зи́тове скло 

стеклова́то-известко́вый склува́то-вапни́с-
тий, скли́сто-вапни́стий; с.-и-вая форамини-
фе́ра склува́то-вапни́ста (скли́сто-вапни́ста) 
форамініфе́ра 

стеклова́тый склува́тий; бе́лый с. 
кварц бі́лий склува́тий кварц; с-тая 
ва́кка склува́та ва́ка; с-тая ма́сса склува́та 
ма́са; с-тая ме́дная руда́ склува́та 
(скли́ста) мі́дна руда́; с-тая оболо́чка 
склува́та (скли́ста) оболо́нка; с-тая се-
ре́бряная руда́ склува́та (скли́ста) срі́бна 
руда́; с-тая структу́ра склува́та структу́ра; 
с. база́льт склува́тий база́льт; с. королёк 
склува́тий корольо́к; с. кремнезём склу-
ва́тий кремнезе́м; с. ортокла́з склува́тий 
(скли́стий) ортокла́з; с. трапп склува́тий 
(скли́стий) трап; с. туф склува́тий 
(скли́стий) туф; с. фоноли́т склува́тий 
(скли́стий) фонолі́т; с. цеме́нт склува́тий 
(скли́стий) цеме́нт; с. шпат склува́тий 
(скли́стий) шпат 

стеклови́дный склоподі́бний; с. база́льт 
склоподі́бний база́льт; с. саниди́н склопо-
ді́бний саніди́н 

стеклопла́стик склопла́стик, -ка 
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стекля́нный скляни́й; с-ная ва́та скляна́ 
ва́та; с-ная гу́бка скляна́ гу́бка; с. ага́т 
скляни́й ага́т; с. блеск скляни́й блиск; 
с. кварц скляни́й кварц; с. мано́метр 
скляни́й мано́метр; с. шерл скляни́й шерл 

стеко́льный скляни́й; с-ное сырьё скля-
на́ сировина́; с. песо́к скляни́й пісо́к 

сте́ла сте́ла, -ли 
стеллари́т стелари́т, -ту 
стеллери́т стелери́т, -ту 
стель стель, -лю, т. -лем 
сте́ммы мн. сте́ми, стем 
стен стен, -на 
стена́ (ледяная и т. п.) стіна́, -ни́ 
сте́ндер сте́ндер, -ра 
стениери́т стенієри́т, -ту 
сте́ний сте́ній, -нію 
сте́нка сті́нка, -ки, д. и п. -нці, р. мн.  

-нок; бокова́я с. бічна́ (бокова́) сті́нка; 
двойна́я с. подві́йна сті́нка; допол-
ни́тельная с. додатко́ва сті́нка; дор-
са́льная с. дорса́льна сті́нка; ло́жная с. 
неспра́вжня сті́нка; нару́жная с. зо́внішня 
сті́нка; несамостоя́тельная с. несамо-
сті́йна сті́нка; псевдорешётчатая с. псев-
догратча́ста сті́нка; разделя́ющая с. роз-
ді́льна сті́нка; решётчатая с. ґратча́ста 
сті́нка; свобо́дная вентра́льная с. ві́льна 
вентра́льна сті́нка; септа́льная с. сеп-
та́льна сті́нка; сифо́нная с. сифо́нна 
сті́нка; сли́вшиеся с-ки збі́жні сті́нки; 
сли́тая с. зли́та сті́нка; сло́жная с. складна́ 
сті́нка; с. астероциату́сового ти́па сті́нка 
астероціату́сового ти́пу; с. ра́ковины 
сті́нка черепа́шки (му́шлі, ско́йки); с. си-
фо́на сті́нка сифо́на; с. сте́бля сті́нка стеб-
ла́; с. у́стья сті́нка у́стя; с. центра́льной 
ка́псулы сті́нка центра́льної ка́псули; 
табеллопо́ристая с. табелопо́риста сті́нка; 
табеллорешётчатая с. табелоґратча́ста 
сті́нка; табуля́рная с. табуля́рна сті́нка; 
туму́ловая с. туму́лова сті́нка; фарфоро-
ви́дная с. фарфороподі́бна сті́нка 

стенно́й стінни́й; с-на́я ли́ния стінна́ 
лі́нія; с-на́я по́ра стінна́ по́ра; с-на́я се-
ли́тра стінна́ селі́тра; с-на́я часть перего-
ро́дки стінна́ части́на перегоро́дки; с-ны́е 
ка́мерные отложе́ния стінні́ ка́мерні 
ві́дклади 

стеноба́тный стеноба́тний; с. органи́зм 
стеноба́тний органі́зм 

стенобенти́ческий стенобенти́чний 

стенобио́нтный стенобіо́нтний; с. орга-
ни́зм стенобіо́нтний органі́зм 

стеново́й стінови́й; с. блок стінови́й 
блок; с. ка́мень стінови́й ка́мінь; с. эф-
фе́кт стінови́й ефе́кт 

стеногалли́нный стеногалі́нний; с. ор-
гани́зм стеногалі́нний органі́зм 

стенозона́льность стенозона́льність,  
-ності, т. -ністю 

стеноморфологи́ческий стеноморфоло-
гі́чний 

стенони́т стеноні́т, -ту 
стенооксибио́нтный стеноокси-

біо́нтний; с. органи́зм стенооксибіо́нтний 
органі́зм 

стенооксиге́нный стенооксиге́нний 
стенопласти́чный стенопласти́чний 
стенопрока́т стенопрока́т, -ту 
стеносинклина́ль стеносинкліна́ль, -лі, 

т. -ллю 
стеноте́рмный стеноте́рмний; с. орга-

ни́зм стеноте́рмний органі́зм 
стеноунда́ция стеноунда́ція, -ції 
стенофа́гный стенофа́гний 
стенофациа́льный стенофаціа́льний 
стенофоти́ческий стенофоти́чний 
стенофо́тный стенофо́тний; с. органи́зм 

стенофо́тний органі́зм 
стенохугари́т стенохугари́т, -ту 
стеноэдафи́чный стеноедафі́чний 
стенструпи́н стенструпі́н, -ну 
стенфильди́т стенфільди́т, -ту 
степанови́т степанові́т, -ту 
степа́новский степа́нівський; с-кая 

сви́та степа́нівська сві́та 
степенно́й степене́вий; с. зако́н степе-

не́вий зако́н 
сте́пень сту́пінь, -пеня; с. асимметри́и 

сту́пінь асиметрі́ї; с. битуминиза́ции 
сту́пінь бітумініза́ції; с. демпфи́рования 
сту́пінь демпфува́ння; с. диспе́рсности 
сту́пінь диспе́рсності; с. инволю́тности 
сту́пінь інволю́тності; с. кисло́тности 
сту́пінь кисло́тності; с. кристалли́чности 
сту́пінь кристалі́чності; с. метаморфи́зма 
сту́пінь метаморфі́зму; с-ни метамор-
фи́зма Боуэ́на сту́пені метаморфі́зму 
Боуе́на; с. напряже́ния сту́пінь напру́ги; 
с. насы́щенности сту́пінь наси́ченості; 
с. разве́данности сту́пінь розві́даності; 
с. разложе́ния то́рфа сту́пінь ро́зкладу 
то́рфу; с. сортирова́ния сту́пінь сортува́ння; 
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с. углефика́ции сту́пінь вуглефіка́ції; 
с. хру́пкости сту́пінь кри́хкості; 

степно́й степови́й; с-на́я расти́тельность 
степова́ росли́нність 

стереогра́мма стереогра́ма, -ми 
стерео́граф стерео́граф, -фа 
стереографи́ческий стереографі́чний;  

с-кая се́тка стереографі́чна сіт́ка 
стереогра́фия стереогра́фія, -фії 
стереозо́на стереозо́на, -ни 
стереокарти́рование стереокартува́ння 
стереокомпара́тор стереокомпара́тор, -ра 
стереоконоскопи́ческий стереоконоскопі́ч-

ний; с. ме́тод стереоконоскопі́чний ме́тод 
стереомикроско́п стереомікроско́п, -па 
стереомикрофотогра́фия стереомікро-

фотогра́фія, -фії 
стерео́ма стерео́ма, -ми 
стереопа́ра стереопа́ра, -ри 
стереопла́зма стереопла́зма, -ми 
стереоплазмати́ческий стереоплазмати́ч-

ний; с-кая нить стереоплазмати́чна ни́тка 
стереоско́п стереоско́п, -па 
стереоскопи́ческий стереоскопі́чний; 

с. микроско́п стереоскопі́чний мікроско́п; 
с. релье́ф стереоскопі́чний рельє́ф 

стереоспонди́ловый стереоспонди́ловий 
стереострукту́рный стереострукту́рний; 

с-ное карти́рование стереострукту́рне 
картува́ння 

стереоте́ка стереоте́ка, -ки, д. и п. -те́ці 
стереофотограмметри́ческий стереофо-

тограмметри́чний; с. ме́тод стереофото-
грамметри́чний ме́тод 

стереофотограмме́трия стереофотогра-
мме́трія, -рії 

стереофи́товый стереофі́товий 
стереохими́ческий стереохімі́чний 
стереохромати́зм стереохромати́зм, -му 
сте́ржень стри́жень, -жня, т. -жнем;  

вулкани́ческий с. вулкані́чний стри́жень; 
с. ва́йи стри́жень ва́йї; с. пера́ стри́жень пера́; 
центра́льный с. центра́льний стри́жень 

стержневи́дный стрижнеподі́бний; с-ная 
ось стрижнеподі́бна вісь; с. кора́лл стриж-
неподі́бний кора́л 

стержнево́й стрижне́вий; с-ва́я 
ме́льница стрижне́вий млин 

стери́льный стери́льний; с. лист сте-
ри́льний лист 

стери́н стери́н, -ну 
стеркори́т стеркори́т, -ту 

стеркофи́т стеркофі́т, -ту 
стерна́льный стерна́льний; с-ная плас-

ти́нка стерна́льна пласти́нка 
стерни́т стерні́т, -ту 
сте́рнум сте́рнум, -му 
стеррети́т стерети́т, -ту 
стерти́т стерти́т, -ту 
сте́ртский сте́ртський; с-кая систе́ма 

сте́ртська систе́ма 
стеснённый сти́снений, сти́снутий; с-ное 

оседа́ние утру́днене осіда́ння; с. водото́к 
сти́снений (сти́снутий) водоті́к 

стефани́т стефані́т, -ту 
стефа́нский стефа́нський; с. я́рус сте-

фа́нський я́рус 
стехиоли́т стехіолі́т, -ту 
стехиологи́ческий стехіологі́чний; с-кая 

структу́ра стехіологі́чна структу́ра 
стехиоло́гия стехіоло́гія, -гії 
стехиометри́ческий стехіометри́чний;  

с-кая структу́ра стехіометри́чна структу́ра 
стехиоме́трия стехіоме́трія, -рії 
стехионо́мный стехіоно́мний; с-ная 

структу́ра стехіоно́мна структу́ра 
стецко́вско-го́рновский стецькі́всько-

го́рнівський; с.-г-кая терра́са стець-
кі́всько-го́рнівська тера́са 

стиба́рсен стиба́рсен, -ну 
стибиани́т стибіані́т, -ту 
стибиокони́т стибіоконі́т, -ту 
стибиовисмути́н стибіовісмути́н, -ну 
стибиониоби́т стибіоніобі́т, -ту 
стибиони́т стибіоні́т, -ту 
стибиопалладини́т стибіопаладиніт́, -ту 
стибиотантали́т стибіотанталі́т, -ту 
сти́биум сти́біум, -му 
стибни́т стибні́т, -ту 
стивенси́т стивенси́т, -ту 
сти́гма сти́гма, -ми 
стигма́льный стигма́льний; с-ная плас-

ти́нка стигма́льна пласти́нка 
стигма́рия стигма́рія, -рії 
стиктоли́т стиктолі́т, -ту 
стиле́т стиле́т, -та; ядови́тый с. отру́й-

ний стиле́т 
сти́лка стелі́ння, розстила́ння; с. то́рфа 

стелі́ння (розстила́ння) то́рфу 
стиллуэли́т стилуелі́т, -ту 
стило́ид стило́їд, -да 
стилокалами́т стилокаламі́т, -ту 
стилоли́т стилолі́т, -та; попере́чный с. 

попере́чний стилолі́т 
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стилоли́товый стилолі́товий; с-вая тек-
сту́ра стилолі́това тексту́ра; с. шов стило-
лі́товий шов 

стилотипи́т стилотипі́т, -ту 
стильб стильб, -ба 
сти́льбен сти́льбен, -ну 
стильби́т стильбі́т, -ту 
стильпноли́т стильпнолі́т, -ту 
стильпномела́н стильпномела́н, -ну 
стильпносидери́т стильпносидери́т, -ту 
стильпнохлора́н стильпнохлора́н, -ну 
сти́льский сти́льський; с-кая зо́на 

сти́льська зо́на 
стинструпи́т стинструпі́т, -ту 
сти́пес сти́пес, -су 
стипи́т стипі́т, -ту 
сти́ра́кс сти́ра́кс, -су 
стистаи́т стистаїт́, -ту 
ститаргилли́т ститаргілі́т, -ту 
стихти́т стихти́т, -ту 
стишови́т стишові́т, -ту 
стогово́й стіжко́вий; с. плод стіжко́вий 

плід 
сто́йка стоя́к, -ка́; гидравли́ческая с. 

гідравлі́чний стоя́к; крепёжная с. крі-
пи́льний стоя́к 

сто́йкий стійки́й; с-кая деформа́ция стій-
ка́ деформа́ція; с-кая пове́рхность стійка́ 
пове́рхня; с. крато́н стійки́й крато́н; с. ми-
нера́л стійки́й мінера́л; с-кое измене́ние 
стійка́ змі́на 

сто́йкость сті́йкість, мі́цність; антикор-
розио́нная с. антикорозі́йна сті́йкість 
(мі́цність) 

сток стік, сто́ку, (о процессе – ещё) сті-
ка́ння; вну́тренний с. вну́трішній стік; 
годово́й с. річни́й стік; дождево́й с. дощо-
ви́й стік; жи́дкий с. рідки́й стік; ледни-
ко́вый с. льодовико́вий стік; меже́нный с. 
меже́нний стік; пове́рхностный с. поверх-
не́вий стік; подзе́мный с. підзе́мний стік; 
подлёдный с. підлі́дний стік; послелед-
нико́вый с. післяльодовико́вий стік; реч-
но́й с. річкови́й стік 

стокези́т стокези́т, -ту 
стол стіл, стола́, мн. столи́, -лі́в; ледни-

ко́вый с. льодовико́вий стіл; концентра-
цио́нный с. концентраці́йний стіл 

столб стовп, -па́; база́льтовый с. ба-
за́льтовий стовп; бога́тый ру́дный с. ба-
га́тий ру́дний стовп; водяно́й с. водяни́й 
стовп; вулкани́ческий с. вулкані́чний 

стовп; вы́емочный с. ви́їмковий стовп; 
земляно́й с. земляни́й стовп; ка́менный с. 
кам'яни́й (камі́нний) стовп; круто-
па́дающий ру́дный с. крутоспадни́й 
(стрімкоспадни́й) ру́дний стовп; ледяно́й с. 
льодяни́й (крижани́й) стовп; магмати́чес-
кий с. магмати́чний стовп; песча́ный с. 
піща́ний стовп; поло́гий ру́дный с. поло́гий 
ру́дний стовп; ру́дный с. ру́дний стовп; 
с. жи́дкости стовп рідини́; с. ла́вы стовп 
ла́ви; тру́бчатый с. трубча́стий стовп; 
фи́рновый с. фі́рновий стовп; эо́ловый с. 
ео́ловий стовп; эрозио́нный (эрози́йный) с. 
ерозі́йний стовп 

сто́лбик сто́впчик, -ка; дибунофилло́ид-
ный с. дибунофіло́їдний сто́впчик; за́дний 
сифона́льный с. за́дній сифона́льний 
сто́впчик; ло́жный с. неспра́вжній 
сто́впчик; осево́й с. осьови́й сто́впчик; 
радиа́льный с. радіа́льний сто́впчик; 
свя́зочный с. зв'я́зковий сто́впчик; сифо-
на́льный с. сифона́льний сто́впчик; 
сло́жный с. складни́й сто́впчик; с. за́вязи 
сто́впчик за́в'язі; с. кора́лла сто́впчик ко-
ра́ла; с. ра́ковины сто́впчик черепа́шки 
(му́шлі, ско́йки); с. экзи́ны сто́впчик  
екзи́ни; термоэлектри́ческий с. термо-
електри́чний сто́впчик; фасцикуля́рный с. 
фасцикуля́рний сто́впчик; центра́льный с. 
центра́льний сто́впчик 

сто́лбиковый сто́впчиковий; с-вая бо-
розда́ сто́впчикова борозна́; с-вая губа́ 
сто́впчикова губа́; с-вые зу́бы сто́впчикові 
зу́би; с-вые скла́дки сто́впчикові скла́дки; 
с. край сто́впчиковий край 

столбови́дный стовпоподі́бний; с-ная 
тре́щина стовпоподі́бна трі́щина 

столбово́й стовпови́й; с-вы́е систе́мы 
разрабо́тки стовпові́ систе́ми розро́бки 

столбообра́зный стовпоподі́бний; с-ная 
за́лежь стовпоподі́бний по́клад; с-ное 
те́ло стовпоподі́бне ті́ло 

сто́лбчатый стовпча́стий, стовпча́тий;  
с-тая диагра́мма стовпча́ста (стовпча́та) 
діагра́ма; с-тая отде́льность стовпча́ста 
(стовпча́та) окре́мість; с-тая структу́ра 
стовпча́ста (стовпча́та) структу́ра; с-тая 
тексту́ра стовпча́ста (стовпча́та) тексту́ра; 
с-тая фо́рма стовпча́ста (стовпча́та) 
фо́рма; с-тая экзи́на стовпча́ста (стовпча́-
та) екзи́на; с. агрега́т стовпча́стий (стовп-
ча́тий) агрега́т; с. гемати́т стовпча́стий 
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(стовпча́тий) гемати́т; с. криста́лл стовп-
ча́стий (стовпча́тий) криста́л; с. минера́л 
стовпча́стий (стовпча́тий) мінера́л; с. о́блик 
стовпча́стий (стовпча́тий) ви́гляд (о́брис); 
с. турмали́н стовпча́стий (стовпча́тий) 
турмалі́н; тру́бчатая (с-тая) жи́ла труб-
ча́ста (стовпча́ста, стовпча́та) жи́ла; што-
кообра́зная с-тая интру́зия штокопо-
ді́бна стовпча́ста (стовпча́та) інтру́зія 

сто́лик сто́лик, -ка; интеграцио́нный с. 
інтеграці́йний сто́лик; кресто́вый с. хрес-
то́вий сто́лик; нагрева́тельный с. нагрі-
ва́льний сто́лик; с. микроско́па сто́лик 
мікроско́па; универса́льный с. Фёдорова 
універса́льний сто́лик Фе́дорова 

столо́во-ста́нцовый столо́во-ста́нцевий; 
с.-с. релье́ф столо́во-ста́нцевий рельє́ф 

столо́вый столо́вий; с-вая гора́ столо́ва 
гора́; с-вая страна́ столо́ва краї́на; с-вое 
плоского́рье столо́ве плоскогі́р'я; с. пнев-
мопогру́зчик столо́вий пневмонаван-
та́жувач 

столо́н столо́н, -на; чёрный с. чо́рний 
столо́н 

столона́льный столона́льний; с-ное поч-
кова́ние столона́льне брунькува́ння 

столо́нный столо́нний; с-ное почко-
ва́ние столо́нне брунькува́ння 

столо́новый столо́новий 
столоно́сный столоно́сний 
столообра́зный столоподі́бний; с-ная 

верши́на столоподі́бна верши́на 
столоте́ка столоте́ка, -ки, д. и п. -те́ці,  

р. мн. -те́к 
стомоде́ум стомоде́ум, -му 
стомохо́рд стомохо́рд, -да 
сторона́ бік, бо́ку; реже сторона́, -ни́; 

абаксиа́льная с. абаксіа́льний бік; абдо-
мина́льная с. абдоміна́льний бік; або-
ра́льная с. абора́льний бік; актина́льная с. 
актина́льний бік; аната́льная с. ана-
та́льний бік; бокова́я с. бічна́ (бокова́) 
сторона́; брюшна́я с. черевни́й бік; дор-
са́льная с. дорса́льний бік (дорса́льна 
сторона́); латера́льная с. латера́льний бік; 
лицева́я с. криста́лла лицьови́й (ли-
це́вий) бік криста́ла; наве́тренная с. на-
ві́тряний бік; нару́жная с. зо́внішній бік; 
обнажённая с. відсло́нений бік; об-
ращённая вниз по паде́нию с. пове́рне-
ний (пове́рнутий, обе́рнений, обе́рнутий) 
уни́з за паді́нням бік; перифери́ческая с. 

перифери́чний бік; подве́тренная с. під-
ві́тряний бік; ротова́я с. ротови́й бік; си-
фо́нная с. сифо́нний бік (сифо́нна сторо-
на́); спинна́я с. спинни́й бік; спира́льная 
с. ра́ковины спіра́льний бік черепа́шки 
(му́шлі, ско́йки); с. антиклина́ли бік ан-
тикліна́лі; с. го́рного кря́жа бік гірсько́го 
кряжа́; с. синклина́ли бік синкліна́лі; 
фронта́льная с. сбро́са фронта́льний бік 
ски́ду 

стофферти́т стоферти́т, -ту 
стохасти́ческий стохасти́чний; с-кая 

зада́ча стохасти́чна зада́ча; с-кая моде́ль 
стохасти́чна моде́ль 

стохо́дский стохі́дський; с-кая сви́та 
стохі́дська сві́та 

сто́чный стічни́й; с-ная вода́ стічна́ вода́; 
с. водоём стічне́ водо́ймище (стічна́ водо́йма) 

стоя́к стоя́к, -ка́ 
стоя́нка стоя́нка, -ки, д. и п. -нці, р. мн. 

-нок; палеолити́ческая с. палеоліти́чна 
стоя́нка 

стоя́чий стоя́чий; с-чая вода́ стоя́ча вода́; 
с-чая скла́дка стоя́ча скла́дка  

страконици́т страконіци́т, -ту 
страна́ краї́на, -ни; го́рная с. гірська́ 

краї́на; дре́вняя с. да́вня краї́на; рав-
ни́нная с. рівни́нна краї́на; столо́вая с. 
столо́ва краї́на; холми́стая с. горбкува́та 
(горби́ста) країн́а 

странскии́т странскії́т, -ту 
странчуеа́ция странчуеа́ція, -ції 
страсс страс, -су 
стратеги́ческий стратегі́чний; с. мета́лл 

стратегі́чний мета́л; с-кое минера́льное 
сырьё стратегі́чна мінера́льна сировина́ 

стратигра́ф стратигра́ф, -фа 
стратиграфи́ческий стратиграфі́чний; 

еди́ная с-кая шкала́ єди́на стратигра-
фі́чна шкала́; карота́жный с. ре́пер каро-
та́жний стратиграфі́чний ре́пер; кау-
зо́льная с-кая тео́рия каузо́льна страти-
графі́чна тео́рія; корреляцио́нная с-кая 
схе́ма кореляці́йна стратиграфі́чна схе́ма; 
ме́стная с-кая шкала́ місце́ва стратигра-
фі́чна шкала́; ме́стное с-кое подразде-
ле́ние місце́вий стратиграфі́чний під-
ро́зділ; о́бщая с-кая шкала́ зага́льна стра-
тиграфі́чна шкала́; планета́рная с-кая 
шкала́ планета́рна стратиграфіч́на шкала́; 
провинциа́льная с-кая шкала́ провін-
ці́йна стратиграфі́чна шкала́; региона́льная 
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с-кая шкала́ регіона́льна стратиграфі́чна 
шкала́; региона́льное с-кое подразде-
ле́ние регіона́льний стратиграфі́чний під-
ро́зділ; с-кая амплиту́да смеще́ния стра-
тиграфі́чна ампліту́да змі́щення; с-кая 
временна́я шка́ла стратиграфі́чна часова́ 
шкала́; с-кая высота́ стратиграфі́чна ви-
сота́; с-кая геоло́гия стратиграфі́чна гео-
ло́гія; с-кая за́лежь не́фти и га́за страти-
графі́чний по́клад на́фти і га́зу; с-кая зо́на 
стратиграфі́чна зо́на; с-кая классифи-
ка́ция стратиграфі́чна класифіка́ція; с-кая 
коло́нка стратиграфі́чна коло́нка; с-кая 
конденса́ция стратиграфіч́на конденса́ція; 
с-кая корреля́ция стратиграфі́чна коре-
ля́ція; с-кая лову́шка стратиграфі́чна 
па́стка; с-кая номенклату́ра стратигра-
фі́чна номенклату́ра; с-кая осно́ва страти-
графі́чна осно́ва; с-кая пло́скость страти-
графі́чна площина́; с-кая после́дователь-
ность стратиграфі́чна послідо́вність; с-кая 
приуро́ченность стратиграфіч́на присто-
со́ваність (приуро́ченість); с-кая 
прое́кция стратиграфі́чна прое́кція; с-кая 
се́рия стратиграфі́чна се́рія; с-кая схе́ма 
стратиграфі́чна схе́ма; с-кая табли́ца 
стратиграфі́чна табли́ця; с-кая таксо-
но́мия стратиграфі́чна таксоно́мія; с-кая 
терминоло́гия стратиграфіч́на терміно-
ло́гія; с-кая фа́ция стратиграфі́чна фа́ція; 
с-кая фо́рма стратиграфі́чна фо́рма; с-кая 
форма́ция стратиграфі́чна форма́ція;  
с-кая ширина́ взбро́са стратиграфі́чна 
ширина́ підки́ду; с-кая шкала́ стратигра-
фі́чна шкала́; с-кие взаимоотноше́ния 
стратиграфі́чні взаємозв'язки́; с-кие соот-
ноше́ния стратиграфі́чні співвідно́шення; 
с. ана́лиз стратиграфі́чний ана́ліз; с. ана́лог 
стратиграфі́чний ана́лог; с. горизо́нт стра-
тиграфі́чний горизо́нт; с. интерва́л стра-
тиграфі́чний інтерва́л; с. ко́декс страти-
графі́чний ко́декс; с. конта́кт стратигра-
фі́чний конта́кт; с. маркёр стратигра-
фі́чний марке́р; с. объём стратиграфі́чний 
об'є́м; с. перерыв стратиграфі́чна пере́рва; 
с. пробе́л стратиграфі́чна прога́лина; 
с. про́филь стратиграфі́чний про́філь; 
с. разре́з стратиграфі́чний ро́зріз; с. слова́рь 
стратиграфі́чний словни́к; с-кое деле́ние 
стратиграфі́чний по́діл (розпо́діл); с-кое 
значе́ние стратиграфі́чне зна́чення; с-кое 
назва́ние стратиграфі́чна на́зва; с-кое 

несогла́сие стратиграфі́чна незгі́дність;  
с-кое подразделе́ние стратиграфі́чний під-
ро́зділ; с-кое расчлене́ние стратиграфі́чне 
розчленува́ння; унифици́рованная с-кая 
схе́ма уніфіко́вана стратиграфі́чна схе́ма 

стратигра́фия стратигра́фія, -фії; бассе́й-
новая с. басе́йнова стратигра́фія; кон-
структи́вная с. конструкти́вна стратиг-
ра́фія; о́бщая с. зага́льна стратигра́фія; 
подзе́мная с. підзе́мна стратигра́фія; сейс-
моакусти́ческая с. сейсмоакусти́чна стра-
тигра́фія; событи́йная с. поді́йна стратиг-
ра́фія; с. до́нных отложе́ний стратигра́фія 
до́нних відкла́день 

стратисфе́ра стратисфе́ра, -ри 
стратифика́ция стратифіка́ція, -ції; 

ритми́чная с. ритмі́чна стратифіка́ція; 
сейсмографи́ческая с. ма́нтии сейсмо-
графі́чна стратифіка́ція ма́нтії; с. во́дной 
то́лщи стратифіка́ція во́дної то́вщі;  
фациа́льная с. фаціа́льна стратифіка́ція 

стратифици́рованный стратифіко́ваний; 
с-ная поро́да стратифіко́вана поро́да; с-ная 
структу́ра Земли́ стратифіко́вана структу́ра 
Землі́; с-ное месторожде́ние стратифіко́ване 
родо́вище; с. плуто́н стратифіко́ваний плуто́н 

стратифо́рмный стратифо́рмний; с-ное 
ру́дное те́ло стратифо́рмне ру́дне ті́ло 

стратовулка́н стратовулка́н, -на 
стратоге́н стратоге́н, -на 
стратогенети́ческий стратогенети́чний; 

с-кое подразделе́ние стратогенети́чний 
підро́зділ 

страто́идный страто́їдний; с-ная текс-
ту́ра страто́їдна тексту́ра 

страто́иды мн. страто́їди, -дів 
стратоизоги́пса стратоізогі́пса, -си 
стратолитми́т стратолітмі́т, -ту 
стратоло́гия стратоло́гія, -гії 
страто́м страто́м, -му 
страто́н страто́н, -ну; пограни́чный с. 

примежови́й страто́н 
стратономинали́ты мн. стратономіна-

лі́ти, -тів 
стратоно́мия стратоно́мія, -мії 
страторегио́н страторегіо́н, -ну 
стратосфе́ра стратосфе́ра, -ри 
стратоти́п стратоти́п, -пу; ареа́льный с. 

ареа́льний стратоти́п; компоне́нтный с. 
компоне́нтний стратоти́п; составно́й с. 
скла́дений стратоти́п; с. грани́цы страто-
ти́п межі́ (грани́ці); с. магнитозо́ны  
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стратоти́п магнітозо́ни; с. подразделе́ния 
стратоти́п підро́зділу 

стратотипи́ческий стратотипо́вий; с-кая 
ме́стность стратотипо́ва місце́вість; с-кая 
о́бласть стратотипо́ва о́бласть; с. разре́з 
стратотипо́вий ро́зріз; с. райо́н стратоти-
по́вий райо́н 

стратофло́ра стратофло́ра, -ри 
стратоэкото́н стратоекото́н, -ну 
страшимирни́т страшимірні́т, -ту 
стре́жень (течения) стри́жень, -жня, т.  

-жнем 
стрека́тельный жалки́й; с-ная кле́тка 

жалка́ кліти́на 
стре́лка стрі́лка, -ки, д. и п. -лці, р. мн.  

-лок; магни́тная с. инклина́тора магні́тна 
стрі́лка інкліна́тора; магни́тная с. ко́мпаса 
магні́тна стрі́лка ко́мпаса 

стрелови́дный стрілоподі́бний; с. лист 
стрілоподі́бний лист; с. шов стрілопо-
ді́бний шов 

стре́лочный стрі́лковий; с. индика́тор 
стрі́лковий індика́тор; с. инклина́тор 
стрі́лковий інкліна́тор; с. инклино́метр 
стрі́лковий інкліно́метр; электро́нный с. 
компенса́тор електро́нний стрі́лковий 
компенса́тор 

стре́льчатый стрілча́стий; с-тая скла́дка 
стрілча́ста скла́дка; с-тая структу́ра стріл-
ча́ста структу́ра 

стреля́ние стріля́ння; с. го́рных поро́д 
стріля́ння гірськи́х порі́д 

стреля́ющий стріля́ючий; с. перфо-
ра́тор стріля́ючий перфора́тор; с. у́голь 
стріля́юче ву́гі́лля 

стри́мбский стри́мбський; с-кая сви́та 
стри́мбська сві́та 

стремеви́дный стременоподі́бний; с-ные 
по́ры стременоподі́бні по́ри 

стреми́тельный стрімки́й, швидки́й;  
с-ное выделе́ние стрімке́ (швидке́) ви́ділення; 
с. пото́к стрімки́й (швидки́й) поті́к 

стремли́т стремлі́т, -ту 
стремни́на бистрина́, -ни́, бистрі́нь, -ні, 

т. -нню 
стре́мя стреме́но́, -на́ 
стресс стрес, -су 
стресс-минера́лы мн. стрес-мінера́ли, -лів 
стре́ссовый стре́совий; с. минера́л 

стре́совий мінера́л 
стриа́тный стріа́тний; с-ная скульпту́ра 

стріа́тна скульпту́ра 

стригови́т стригові́т, -ту 
стри́йский стри́йський; с-кая се́рия 

стри́йська се́рія 
стрича́вский стрича́вський; с-кие слои́ 

стрича́вські шари́  
строби́л стробі́л, -ла; с. плауна́ стробі́л 

плауна́ 
строби́лус стробі́лус, -са 
стробиля́ция стробіля́ція, -ції 
строганови́т строганові́т, -ту 
стро́гановский стро́ганівський; с-кая 

сви́та стро́ганівська сві́та 
строе́ние (структура) будо́ва, -ви, спо-

ру́да, -ди; араука́риевое с. араука́рієва 
будо́ва; беспоря́дочное с. безла́дна бу-
до́ва; бло́чное с. бло́кова (бло́чна) будо́ва 
(спору́да); вариоли́товое с. варіолі́това 
будо́ва; вну́треннее с. вну́трішня будо́ва; 
гелици́товое с. геліци́това будо́ва; геоло-
ги́ческое с. геологі́чна будо́ва; глы́бовое с. 
бри́лова (гли́бова) будо́ва; гомео́идное с. 
гомео́їдна будо́ва; диагона́льное с. діаго-
на́льна будо́ва; древе́сное с. деревна́ бу-
до́ва; земли́стое с. земляна́ будо́ва; зер-
ни́стое с. зерни́ста будо́ва; зона́льное с. 
зона́льна будо́ва; инадапти́вное с. інадап-
ти́вна будо́ва; катакласти́ческое с. катак-
ласти́чна будо́ва; класти́ческое с. клас-
ти́чна будо́ва; кле́точное с. кліти́нна бу-
до́ва; кока́рдовое с. кока́рдова будо́ва; 
ко́льчатое с. кільча́ста (кільча́та) будо́ва; 
компа́ктное с. компа́ктна будо́ва; компе-
те́нтное с. компете́нтна будо́ва; концен-
три́чески-зона́льное с. концентри́чно-
зона́льна будо́ва; кулисообра́зное с. кулі-
соподі́бна будо́ва; листово́е с. листова́ 
будо́ва; механи́ческое с. по́чвы меха-
ні́чна будо́ва ґру́нту; неравноме́рно-
зерни́стое с. нерівномі́рно-зерни́ста бу-
до́ва; обло́мочное с. ула́мкова будо́ва; 
обусло́вленное деформа́цией с. зу-
мо́влена деформа́цією будо́ва; о́спенное с. 
віспя́на́ будо́ва; перекрёстное с. пере-
хре́сна будо́ва; пе́ристое с. пери́ста бу-
до́ва; пизоли́товое с. пізолі́това будо́ва; 
пласти́нчатое с. пласти́нчаста будо́ва; 
пли́тчатое с. пли́тчаста (пли́тяна) будо́ва; 
пло́тное с. щі́льна будо́ва; поду́шечное с. 
подушча́на (подушко́ва) будо́ва; поло-
са́тое с. смуга́ста будо́ва; по́ристое с. 
по́риста будо́ва; поясно́е с. поясна́ будо́ва; 
приматомо́рфное с. приматомо́рфна будо́ва; 
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псефи́товое с. псефі́това будо́ва; раз-
дро́блённое с. роздро́блена (роздрі́бнена) 
будо́ва; сбро́совое (сбро́сное, сбросно́е) с. 
скидна́ будо́ва; сериа́льное с. серіа́льна 
будо́ва; синдактило́идное с. синдакти-
ло́їдна будо́ва; сланцева́тое с. сланцюва́та 
будо́ва; слои́стое с. шарува́та будо́ва; 
смешаннослои́стое с. змішаношарува́та 
будо́ва; спира́льное с. спіра́льна будо́ва; 
спу́танное с. поплу́тана (сплу́тана) бу-
до́ва; с. го́рных поро́д будо́ва гірськи́х 
порі́д; с. земно́й коры́ будо́ва земно́ї кори́; 
с. криста́лла будо́ва криста́ла; с. пласта́ 
будо́ва пласта́ (ша́ру); с. торфя́ников бу-
до́ва торфо́вищ; строматоли́товое с. 
строматолі́това будо́ва; стру́йчатое с. 
пото́ка струменя́ста (струмени́ста) будо́ва 
пото́ку; сфероида́льное с. сфероїда́льна 
будо́ва; сфероли́товое с. сферолі́това бу-
до́ва; тектони́ческое с. тектоніч́на будо́ва; 
терра́совое с. тера́сова будо́ва; то́чечное с. 
точко́ва́ будо́ва; травяни́стое с. трав'яни́ста 
будо́ва; тре́щинное с. трі́щинна будо́ва; 
трубкозу́бое с. трубкозу́ба будо́ва; 
ту́фовое с. ту́фова будо́ва; физи́ческое с. 
фізи́чна будо́ва; хими́ческое с. хімі́чна 
будо́ва; хити́новое (хити́нное) с. хіти́нова 
(хіти́нна) будо́ва; центроклина́льное с. 
центрокліна́льна будо́ва; черепицеоб-
ра́зное с. черепицеподі́бна будо́ва; че-
шу́йчатое с. луска́та будо́ва; шарни́рное с. 
шарні́рна будо́ва; шарово́е с. кульова́ бу-
до́ва; шли́ровое с. шлі́рова будо́ва; экс-
пансио́нное с. експансій́на будо́ва; 
эксплози́вное с. експлози́вна будо́ва; эн-
тероли́товое с. ентеролі́това будо́ва; энто-
оли́товое с. ентоолі́това будо́ва; явнозер-
ни́стое с. явнозерни́ста будо́ва; я́мчатое с. 
ямча́ста будо́ва; яснозерни́стое с. ясно-
зерни́ста будо́ва 

строи́тель будівни́к, -ка́; с-ли ри́фов бу-
дівники́ ри́фів 

строи́тельный будіве́льний; с-ная 
го́рная техноло́гия будіве́льна гірни́ча 
техноло́гія; с-ное стекло́ будіве́льне скло; 
с. гипс будіве́льний гіпс; с. ка́мень буді-
ве́льний ка́мінь; с. материа́л будіве́льний 
матеріа́л 

строи́тельство будівни́цтво, -ва; бло́чно-
компле́ктное с. бло́ково-компле́ктне 
(бло́чно-компле́ктне) будівни́цтво; ком-
пле́ктно-бло́чное с. компле́ктно-бло́кове 

будівни́цтво; подзе́мное с. підзе́мне будів-
ни́цтво; сейсмогеологи́ческое с. сейсмогео-
логі́чне будівни́цтво 

стромато́ид стромато́їд, -да 
строматоли́т строматолі́т, -та 
строматоли́товый строматолі́товий; с-вая 

тексту́ра строматолі́това тексту́ра; с-вое 
строе́ние строматолі́това будо́ва; с. доломи́т 
строматолі́товий доломі́т 

строматоло́гия строматоло́гія, -гії 
строматопо́ра строматопо́ра, -ри 
строматопора́ты мн. строматопора́ти, -тів 
строматопороиде́и мн. строматопороі-

де́ї, -де́й 
стромболиа́нский стромболіа́нський; 

с. тип изверже́ния стромболіа́нський тип 
ви́верження 

стромболи́йский стромболі́йський; с-кая 
ста́дия стромболі́йська ста́дія 

стромейери́т стромейєри́т, -ту 
стронали́т строналі́т, -ту 
стронгила́стры мн. стронгіла́стри, -ла́стр 
стронги́ли мн. стронгі́лі, -лів 
стронгило́т стронгіло́т, -ту 
стронги́т стронгі́т, -ту 
стронциани́т стронціані́т, -ту 
стро́нциевый стро́нцієвий; с. ме́тод 

стро́нцієвий ме́тод; с. фторапати́т 
стро́нцієвий фторапати́т 

стро́нций стро́нцій, -цію 
стронциоапати́т стронціоапати́т, -ту 
строфомени́да строфомені́да, -ди 
струбли́нский струблі́нський; с-кая 

сви́та струблі́нська сві́та 
струвери́т струвери́т, -ту 
струви́т струві́т, -ту 
стругово́й стру́говий 
стру́йка струми́нка, -мка́, струмо́чок,  

-чка; с. возраста́ния струми́нка (стру-
мо́чок) зроста́ння; с. нараста́ния струмо́к 
(струмо́чок) нароста́ння; с. роста струмо́к 
(струмо́чок) збі́льшення 

стру́йный струми́нний; с-ное самоизмель-
че́ние струми́нне самоздрі́бнювання; с-ное 
тече́ние струми́нна течія́; с. режи́м  
пото́ков струми́нний режи́м пото́ків 

стру́йчатый струмени́стий, струменя́стий; 
с-тая структу́ра струмени́ста (струменя́ста) 
структу́ра; с-тая экзи́на струмени́ста (стру-
меня́ста) екзи́на; с-тая эро́зия струмени́ста 
(струменя́ста) еро́зія; с-тое движе́ние стру-
мени́стий (струменя́стий) рух; с-тое ребро́ 
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струмени́сте (струменя́сте) ребро́; с-тое 
строе́ние пото́ка струмени́ста (струме-
ня́ста) будо́ва пото́ку; с. изло́м струме-
ни́стий (струменя́стий) злам (злом) 

структу́ра структу́ра, -ри; агломе-
ра́товая с. агломера́това структу́ра; 
адиагности́ческая с. адіагности́чна струк-
ту́ра; аксиоли́товая с. аксіолі́това струк-
ту́ра; алеври́товая с. алеври́това струк-
ту́ра; алеври́то-пели́товая с. алеври́то-
пелі́това структу́ра; алевропели́товая с. 
алевропелі́това структу́ра; аллотриомор-
фнозерни́стая с. алотріоморфнозерни́ста 
структу́ра; амигдало́идная с. амигда-
ло́їдна структу́ра; андези́товая с. анде-
зи́това структу́ра; апли́товая с. аплі́това 
структу́ра; арабе́сковая с. арабе́скова 
структу́ра; аргилли́товая с. аргілі́това 
структу́ра; ареноалеври́товая с. арено-
алеври́това структу́ра; аренопилли́товая с. 
аренопілі́това структу́ра; атакси́товая с. 
атакси́това структу́ра; атекти́ческая с. 
атекти́чна структу́ра; афани́товая с. афа-
ні́това структу́ра; афи́ровая с. афір́ова 
структу́ра; база́льная с. база́льна струк-
ту́ра; база́льтовая с. база́льтова струк-
ту́ра; ба́лочная с. ба́лкова структу́ра; ба-
цилля́рная с. бациля́рна структу́ра; бес-
слои́стая с. нешарува́та структу́ра; бето́н-
ная с. бето́нна структу́ра; биоге́нная с. біо-
ге́нна структу́ра; биогеоцено́зная с. біо-
геоцено́зна структу́ра; биомо́рфная с. 
біомо́рфна структу́ра; благоприя́тная с. 
сприя́тлива структу́ра; бласти́ческая с. 
бласти́чна структу́ра; бластоалеври́товая с. 
бластоалеври́това структу́ра; бластогра-
ни́тная с. бластограні́тна структу́ра; блас-
топели́товая с. бластопелі́това структу́ра; 
бластопорфи́ровая с. бластопорфі́рова 
структу́ра; бластопсамми́товая с. бласто-
псамі́това структу́ра; бластопсефи́товая с. 
бластопсефі́това структу́ра; бло́чная с. 
бло́кова (бло́чна) структу́ра; бобо́вая с. 
бобо́ва структу́ра; бокова́я с. бічна́ (боко-
ва́) структу́ра; бостони́товая с. босто-
ні́това структу́ра; бочкови́дная с. бочко-
поді́бна структу́ра; брекчиеви́дная с. брек-
чієподіб́на структу́ра; брускови́дная с. 
брускоподі́бна структу́ра; брусча́тая с. 
бруща́та структу́ра; буго́рчатая с. горбку-
ва́та структу́ра; вариоли́товая с. варіо-
лі́това структу́ра; ве́ерная с. ві́ялова струк-

ту́ра; веерообра́зная с. віялоподі́бна стру-
кту́ра; венцо́вая с. вінце́ва структу́ра; 
ветвя́щаяся с. розгалу́жена структу́ра; 
взрывна́я с. вибухо́ва структу́ра; витрок-
ласти́ческая с. вітрокласти́чна структу́ра; 
витропорфи́ровая с. вітропорфі́рова 
структу́ра; витрофи́ровая с. вітрофі́рова 
структу́ра; возрождённая с. відро́джена 
(відно́влена) структу́ра; во́йлочная с. пов-
стяна́ (повсти́нна) структу́ра; волни́стая с. 
хвиля́ста структу́ра; волни́сто-угаса́ющая с. 
хвиля́сто-згаса́юча (хвиля́сто-погаса́юча) 
структу́ра; волнова́я с. хвильова́ струк-
ту́ра; волокни́стая с. волокни́ста (волок-
нува́та) структу́ра; волокни́сто-зерни́стая с. 
волокни́сто-зерни́ста (волокнува́то-зерни́ста) 
структу́ра; волокни́сто-лучи́стая с. волок-
ни́сто-промени́ста (волокнува́то-проме-
ни́ста) структу́ра; вплетённая с. впле́тена 
структу́ра; втори́чная с. втори́нна струк-
ту́ра; вулка́но-плутони́ческая с. вулка́но-
плутоні́чна структу́ра; вы́нужденная с. 
ви́мушена структу́ра; га́ббровая с. 
га́брова структу́ра; га́ббро-диаба́зовая с. 
га́бро-діаба́зова структу́ра; га́ббро-
офи́товая с. га́бро-офі́това структу́ра; 
ге́левая с. ге́лева структу́ра; гелици́товая с. 
геліци́това структу́ра; гемивитрофи́ровая с. 
гемівітрофір́ова (напівскли́ста, напівсклу-
ва́та) структу́ра; гемикристалли́ческая с. 
гемікристалі́чна структу́ра; геоло-
ги́ческая с. геологіч́на структу́ра; гетеро-
бла́стовая (гетеробласти́ческая) с. гете-
робла́стова (гетеробласти́чна) структу́ра; 
гиалопили́товая с. гіалопілі́това струк-
ту́ра; гиалопорфи́ровая с. гіалопорфі́рова 
структу́ра; гиалофи́товая с. гіалофі́това 
структу́ра; гидрогеологи́ческая с. гідро-
геологі́чна структу́ра; гипавтомо́рфная с. 
гіпавтомо́рфна структу́ра; гипи-
диомо́рфная с. гіпідіомо́рфна структу́ра; 
гипидиоморфнозерни́стая с. гіпідіоморф-
нозерни́ста структу́ра; гипогиали́новая с. 
гіпогіалі́нова структу́ра; глазко́вая с. оч-
ко́ва структу́ра; гли́нистая с. гли́ниста 
(гли́няста) структу́ра; глобуля́рная с. 
глобуля́рна структу́ра; гломеробла́стовая 
(гломеробласти́ческая) с. гломероб-
ла́стова (гломеробласти́чна) структу́ра; 
гломерогранули́товая с. гломерограну-
лі́това структу́ра; гломерозерни́стая с. 
гломерозерни́ста структу́ра; гломерокри-
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сталли́ческая с. гломерокристалі́чна 
структу́ра; гломеропризмати́ческая с. 
гломеропризмати́чна структу́ра; гломеро-
порфи́ровая с. гломеропорфір́ова струк-
ту́ра; гломерофи́ровая с. гломерофі́рова 
структу́ра; глуби́нная с. глиби́нна струк-
ту́ра; гне́йсовая с. гне́йсова структу́ра; 
голокласти́ческая с. голокласти́чна струк-
ту́ра; голокристалли́ческая с. голокрис-
талі́чна структу́ра; гомеобла́стовая (го-
меобласти́ческая) с. гомеобла́стова (го-
меобласти́чна) структу́ра; го́рная с. гір-
ська́ структу́ра; грани́товая с. грані́това 
структу́ра; грани́т-порфи́ровая с. грані́т-
порфір́ова структура; гранобла́стовая с. 
гранобла́стова структу́ра; гранофи́ровая с. 
гранофі́рова структу́ра; гранули́товая с. 
гранулі́това структу́ра; грануло́идная с. 
грануло́їдна структу́ра; грануляцио́нная с. 
грануляці́йна структу́ра; графи́ческая с. 
графі́чна структу́ра; гребе́нчатая с. гре-
бі́нчаста (гребі́нчата) структу́ра; грозде-
ви́дная с. гроноподі́бна структу́ра; гру-
бозерни́стая грани́товая с. грубозерни́ста 
грані́това структу́ра; грубомозаи́чная с. 
грубомозаї́чна структу́ра; гу́бчатая с. 
гу́бчаста (гу́бчата) структу́ра; дакти-
ли́товая с. дактилі́това структу́ра; дакти-
лоти́пная с. дактилоти́пна структу́ра; 
двойнико́вая пете́льчатая с. двійнико́ва 
пете́льчаста структу́ра; декусса́тная с. 
декуса́тна структу́ра; дендри́товая с. ден-
дри́това структу́ра; депрессио́нная с. де-
пресі́йна структу́ра; детри́товая с. дет-
ри́това структу́ра; дефе́ктная с. дефе́ктна 
структу́ра; деформи́рованная с. дефор-
мо́вана структура; диаба́зовая с. діаба́зова 
структу́ра; диабласти́ческая (диаб-
ла́стовая) с. діабласти́чна (діабла́стова) 
структу́ра; диаге́нная с. діаге́нна струк-
ту́ра; диапи́ровая с. діапі́рова структу́ра; 
диато́мовая с. діато́мова структу́ра; ди-
ректи́вная с. директи́вна структу́ра; дис-
перге́нтная с. дисперге́нтна структу́ра; 
диспе́рсная с. диспе́рсна структу́ра; до-
гиали́новая с. догіалі́нова структура; до-
декаэдри́ческая с. решётки додекаед-
ри́чна структу́ра ґра́ток; долери́товая с. 
долери́това структу́ра; до́менная с. 
до́менна структу́ра; дополня́ющая с. до-
по́внювальна структу́ра; дору́дная с. до-
ру́дна структу́ра; древеси́нная с. дере-

ви́нна структу́ра; древе́сная с. деревна́ 
структу́ра; древови́дная (древообра́зная) с. 
деревоподі́бна структу́ра; друзи́товая с. 
друзи́това структу́ра; дру́зовая с. дру́зова 
структу́ра; дугова́я с. дугова́ структу́ра; 
ду́жковая с. ду́жна структу́ра; закры́тая с. 
закри́та структу́ра; за́мкнутая с. за́мкнена 
(за́мкнута) структу́ра; замо́чная с. замко́ва 
структу́ра; зано́зистая с. скалкува́та струк-
ту́ра; заро́дышевая с. за́родко́ва струк-
ту́ра; звёздчатая с. зірча́ста структу́ра; 
зерни́стая с. зерни́ста структу́ра; зер-
ни́сто-сла́нцевая с. зерни́сто-сла́нцева 
структу́ра; зерни́сто-черепи́тчатая с. 
зерни́сто-черепи́чна структу́ра; зона́льная с. 
зона́льна структу́ра; зона́рная с. зона́рна 
структу́ра; зоопели́товая с. зоопелі́това 
структу́ра; зубча́тая с. зубча́ста структу́ра; 
игнимбри́товая с. ігнімбри́това струк-
ту́ра; иго́льчатая с. голча́ста структу́ра; 
идиобла́стовая односторо́нняя с. ідіоб-
ла́стова однобі́чна структу́ра; идиомет-
ри́чески-зерни́стая с. ідіометри́чно-
зерни́ста структу́ра; изометри́ческая с. 
ізометри́чна структу́ра; изометри́чески-
зерни́стая с. ізометри́чно-зерни́ста струк-
ту́ра; и́листая с. му́листа (наму́листа) 
структу́ра; илова́тая с. мулува́та (мулку-
ва́та) структу́ра; и́ловая с. му́лова (на-
му́лова) структу́ра; имбрикацио́нная с. 
імбрикаці́йна структу́ра; импа́ктная с. 
імпа́ктна структу́ра; импликацио́нная с. 
імплікаці́йна структу́ра; импрессио́нная с. 
імпресі́йна структу́ра; инкрустацио́нная с. 
інкрустаці́йна структу́ра; интенси́вно 
скла́дчатая с. інтенси́вно складча́ста 
структу́ра; интергрануля́рная с. інтер-
грануля́рна структу́ра; интерсепта́льная с. 
інтерсепта́льна структура; каёмчатая с. 
облямо́вана (кайми́ста) структура; ка-
табласти́ческая с. катабласти́чна струк-
ту́ра; катакласти́ческая с. катакласти́чна 
структу́ра; каталити́ческая с. каталіти́чна 
структу́ра; квасцо́вая с. галуно́ва струк-
ту́ра; келифи́товая с. келіфі́това струк-
ту́ра; класти́ческая с. класти́чна струк-
ту́ра; клинообра́зная с. клиноподі́бна 
структу́ра; коагуляцио́нная с. коагуля-
ці́йна структу́ра; коллоида́льная с. колої-
да́льна структу́ра; колломо́рфная с. коло-
мо́рфна структу́ра; колосови́дная пе́рис-
тая с. колосоподі́бна пери́ста структу́ра; 
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ко́лышковая с. кіло́чкова структу́ра; ко-
льцева́я с. кільце́ва структу́ра; кольце-
ви́дная с. кільцеподі́бна структу́ра; кон-
гломера́тная с. конгломера́тна (конгло-
мера́това) структу́ра; конгломерато-
ви́дная с. конгломератоподі́бна структу́ра; 
конкорда́нтная с. конкорда́нтна струк-
ту́ра; консервати́вная с. консервати́вна 
структу́ра; концентри́ческая с. концен-
три́чна структу́ра; концентри́чески-
зона́льная с. концентри́чно-зона́льна 
структу́ра; концентри́чески-поло́счатая с. 
концентри́чно-смуга́ста структу́ра; концен-
три́чески-скорлу́пчатая с. концентри́чно-
шкаралу́пчаста структу́ра; коро́бчатая с. 
коро́бчаста структу́ра; короноподо́бная с. 
короноподі́бна структу́ра; коррози́йная 
(коррозио́нная) с. корозі́йна структу́ра; 
краева́я с. крайова́ структу́ра; крестооб-
ра́зно-перекрёстная с. хрестоподі́бно-
перехре́сна структу́ра; кри́птовая с. 
кри́птова структу́ра; криптовулка-
ни́ческая с. криптовулкані́чна структу́ра; 
криптокристалли́ческая с. криптокрис-
талі́чна структу́ра; криптоли́товая с. крип-
толі́това структу́ра; криптоме́рная с. крип-
томір́на структу́ра; кристаллизацио́н-
ная с. кристалізаці́йна структу́ра; крис-
талли́ческая с. кристалі́чна структу́ра; 
кристалли́чески-зерни́стая с. криста-
лі́чно-зерни́ста структу́ра; кристалло-
бла́стовая с. кристалобла́стова структу́ра; 
кристаллографи́ческая с. кристалографі́ч-
на структу́ра; кристаллокласти́ческая с. 
кристалокласти́чна структу́ра; кристаллоп-
ласти́ческая с. кристалопласти́чна струк-
ту́ра; крупи́тчатая с. крупни́ста (крупку-
ва́та, крупча́ста, крупка́) структу́ра; круп-
нозерни́стая с. крупнозерни́ста структу́ра; 
крупнокристалли́ческая с. великокрис-
талі́чна (крупнокристалі́чна) структу́ра; 
крупносе́тчатая с. великосітча́ста (вели-
косітча́та) структу́ра; крупносланцева́тая с. 
крупносланцюва́та структу́ра; крустифи-
кацио́нная с. крустифікаці́йна структу́ра; 
ксеномо́рфная с. ксеномо́рфна структу́ра; 
куполови́дная (куполообра́зная) с. бане-
поді́бна (куполоподі́бна) структу́ра; лам-
профи́ровая с. лампрофі́рова структу́ра; 
лапи́лльная с. лапі́льна структу́ра; 
ла́пчато-зерни́стая с. лапча́сто-зерни́ста 
структу́ра; лентикуля́рная с. лентику-

ля́рна структу́ра; ле́нточная с. стрічкова́ 
структу́ра; лепидобла́стовая с. лепідо-
бла́стова структу́ра; лигни́товая с. ліг-
ні́това структу́ра; лине́йная с. ліні́йна 
структу́ра; лине́йно-паралле́льная с. 
ліні́йно-парале́льна структу́ра; линзо-
ви́дная (линзообра́зная) с. лінзоподі́бна 
структу́ра; листова́тая с. листоподі́бна 
структу́ра; листова́я с. листова́ структу́ра; 
литогра́фская с. літогра́фська структу́ра; 
литоиди́товая с. літоїди́това структу́ра; 
лито́идная с. літо́їдна структу́ра; лито-
класти́ческая с. літокласти́чна структу́ра; 
ложнопорфи́ровая с. псевдопорфі́рова 
структу́ра; луковицеобра́зная с. цибули-
ноподі́бна структу́ра; лучи́стая с. проме-
ни́ста структу́ра; лы́сая с. ли́са структу́ра; 
магнофи́ровая с. магнофі́рова структу́ра; 
макрокристалли́ческая с. макрокриста-
лі́чна структу́ра; макропло́йчатая с. мак-
роплойча́ста структу́ра; макропор-
фи́ровая с. макропорфір́ова структу́ра; 
маргинацио́нная с. маргінаці́йна струк-
ту́ра; масси́вная с. маси́вна структу́ра; 
матрацеви́дная с. матрацеподі́бна струк-
ту́ра; мегалофи́ровая с. мегалофі́рова 
структу́ра; мегатакси́товая с. мегатак-
си́това структу́ра; мегафи́ровая с. мега-
фі́рова структу́ра; медиофи́ровая с. ме-
діофі́рова структу́ра; мейовитрофи́ровая с. 
мейовітрофі́рова структу́ра; мелкозерни́с-
тая с. дрібнозерни́ста структу́ра; мелко-
кле́точная с. дрібнокліткова́ структу́ра; 
мелоподо́бная с. крейдоподі́бна струк-
ту́ра; метаколло́идная с. метаколо́їдна 
структу́ра; метаморфи́ческая с. метамор-
фі́чна структу́ра; метасомати́ческая с. 
метасомати́чна структу́ра; метафлюи-
да́льная с. метафлюїда́льна структу́ра; 
мете́льчатая с. волоти́ста структу́ра; ми-
аргили́товая с. міаргілі́това структу́ра; 
миграцио́нная с. міграці́йна структу́ра; 
микроафани́товая с. мікроафані́това 
структу́ра; микрога́ббровая с. мікро-
га́брова структу́ра; микрогранули́товая с. 
мікрогранулі́това структу́ра; микродиаба́зо-
вая с. мікродіаба́зова структу́ра; микродо-
лери́товая с. мікродолери́това структу́ра; 
микрозерни́стая с. мікрозерни́ста струк-
ту́ра; микрокристалли́ческая с. мікрокрис-
талі́чна структу́ра; микрокристаллоблас-
ти́ческая (микрокристаллобла́стовая) с. 
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мікрокристалобласти́чна (мікрокристало-
бла́стова) структу́ра; микролентуля́рная с. 
мікролентуля́рна структу́ра; микролепи-
добласти́ческая с. мікролепідобласти́чна 
структу́ра; микроли́товая с. мікроліт́ова 
структу́ра; микропегмати́товая с. мікро-
пегмати́това структу́ра; микропло́йчатая с. 
мікроплойча́ста структу́ра; микропойки-
ли́товая с. мікропойкіліт́ова структу́ра; 
микропойкилоофи́товая с. мікропойкіло-
офі́това структу́ра; микропорфи́ровая с. 
мікропорфі́рова структу́ра; микро-
пузы́рчатая с. мікропузи́рча́ста (мікропу-
хи́рча́ста) структу́ра; микрофельзи́товая с. 
мікрофельзи́това структу́ра; микрофлук-
туацио́нная с. мікрофлуктуаці́йна струк-
ту́ра; микрофлюида́льная с. мікрофлюї-
да́льна структу́ра; милони́товая с. міло-
ні́това структу́ра; минофи́ровая с. міно-
фі́рова структу́ра; модуля́рная с. моду-
ля́рна структу́ра; мозаи́чная с. мозаї́чна 
структу́ра; моноклина́льная с. моноклі-
на́льна структу́ра; монцони́товая с. мон-
цоні́това структу́ра; морфогенети́ческая с. 
морфогенети́чна структу́ра; морфоло-
ги́ческая с. морфологі́чна структу́ра; мос-
това́я с. мостова́ структу́ра; мохова́я с. 
мохова́ структу́ра; мраморови́дная с. 
мармуроподі́бна структу́ра; надви́говая с. 
насувна́ структу́ра; напра́вленная с. 
спрямо́вана структу́ра; нару́шенная с. 
пору́шена структу́ра; натёчная с. натічна́ 
структу́ра; незави́симая с. незале́жна 
структу́ра; нематобла́стовая с. нематоб-
ла́стова структу́ра; неориентиро́ванная с. 
неорієнто́вана структу́ра; неощути́мая с. 
невідчу́тна структу́ра; неполнокрис-
талли́ческая с. неповнокристалі́чна струк-
ту́ра; неполностеклова́тая с. неповноск-
лува́та структу́ра; непостоя́нная с. непо-
сті́йна (неста́ла) структу́ра; непра́вильно-
зерни́стая с. непра́вильно-зерни́ста струк-
ту́ра; непра́вильно-се́тчатая с. непра́вильно-
сітча́ста (непра́вильно-сітча́та) структу́ра; 
неравноме́рно-зерни́стая с. нерівно-
мі́рно-зерни́ста структу́ра; нера́звитая с. 
нерозви́нена (нерозви́нута) структу́ра; 
неразличи́мая с. нерозрізне́нна струк-
ту́ра; несоверше́нная с. недоскона́ла 
структу́ра; нефелини́товая с. нефелі-
ні́това структу́ра; нефтено́сная с. нафто-
но́сна структу́ра; нитеви́дно-се́тчастая с. 

ниткоподі́бно-сітча́ста структу́ра; ните-
ви́дная (нитеобра́зная) с. ниткоподі́бна 
структу́ра; нори́товая с. нори́това струк-
ту́ра; обтека́емая с. обтічна́ структу́ра; 
овоидофи́ровая с. овоїдофір́ова струк-
ту́ра; однозерни́стая с. однозерни́ста 
структу́ра; одноро́дная с. однорі́дна струк-
ту́ра; односло́йная с. одношаро́ва струк-
ту́ра; оксибазиофи́товая с. оксибазіо-
фі́това структу́ра; оксиофи́товая с. оксио-
фі́това структу́ра; олигофи́ровая с. оліго-
фі́рова структу́ра; оо́идная с. оо́їдна струк-
ту́ра; ооли́товая с. оолі́това структу́ра; 
ооли́тово-пели́товая с. оолі́тово-пелі́това 
структу́ра; оолитоподо́бная с. оолітопо-
ді́бна структу́ра; определи́мая с. ви-
зна́чувана структу́ра; органоге́нная с. 
органоге́нна структу́ра; оре́ховая с. го-
рі́хова структу́ра; ориенти́рованная с. 
орієнто́вана структу́ра; ортотекти́товая с. 
ортотекти́това структу́ра; ортофи́ровая с. 
ортофір́ова структу́ра; основна́я с. основ-
на́ структу́ра; оста́точная с. за́лишко́ва 
структу́ра; откры́тая с. відкри́та струк-
ту́ра; офи́товая с. офі́това структу́ра; 
офи́то-такси́товая с. офі́то-такси́това 
структу́ра; оцеля́ровая (оцеля́рная) с. 
оцеля́рова (оцеля́рна) структу́ра; очко́вая с. 
очко́ва структу́ра; палимпсе́стовая с. 
палімпсе́стова структу́ра; паналло-
мо́рфная с. паналомо́рфна структу́ра; 
паналлотриомо́рфная с. паналотріо-
мо́рфна структу́ра; паналлотриоморфно-
зерни́стая с. паналотріоморфнозерни́ста 
структу́ра; панидиобла́стовая с. панідіо-
бла́стова структу́ра; панидиомо́рфная с. 
панідіомо́рфна структу́ра; пани-
диомо́рфно-зерни́стая с. панідіомо́рфно-
зерни́ста структу́ра; панксеномо́рфная с. 
панксеномо́рфна структу́ра; панксено-
мо́рфно-зерни́стая с. панксеномо́рфно-
зерни́ста структу́ра; паралле́льно-
волокни́стая с. парале́льно-волокни́ста 
(парале́льно-волокнува́та) структу́ра; па-
ралле́льно-поло́счатая с. паралельно-
смуга́ста структу́ра; паркетови́дная с. 
паркетоподі́бна структу́ра; пегмати́товая с. 
пегмати́това структу́ра; пегмато́идная с. 
пегмато́їдна структу́ра; пегматофи́товая с. 
пегматофі́това структу́ра; пели́товая с. 
пелі́това структу́ра; пелитомо́рфная с. 
пелітомо́рфна структу́ра; пе́пельная 
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(пе́пловая) с. по́пільна структу́ра; пер-
ви́чная с. перви́нна структу́ра; первона-
ча́льная с. пе́рві́сна структу́ра; пергиа-
ли́новая с. пергіалі́нова структу́ра; пере-
крёстная с. перехре́сна структу́ра; пере-
кристаллизацио́нная с. перекристаліза-
ці́йна структу́ра; перекры́тая с. перекри́та 
структу́ра; переплета́ющаяся с. перепліт-
на́ структу́ра; пе́речная с. перце́ва струк-
ту́ра; периоди́ческая с. періоди́чна струк-
ту́ра; пе́ристая с. пери́ста структу́ра; пер-
ли́товая с. перлі́това (перлі́тна) структу́ра; 
пёстрая с. строка́та структу́ра; пете́ль-
чатая с. петельча́ста структу́ра; пизо-
ли́товая с. пізолі́това структу́ра; пизо-
ли́то-пили́товая с. пізолі́то-пілі́това струк-
ту́ра; пилотакси́товая с. пілотакси́това 
структу́ра; пипе́рновая (пиперно́идная) с. 
піпе́рнова (піперно́їдна) структу́ра; 
пи́сьменная с. письмо́ва структу́ра; 
пи́сьменно-грани́товая с. письмо́во-
грані́това структу́ра; пламеобра́зная с. 
полум'яноподі́бна структу́ра; пласти́н-
чатая с. пласти́нчаста структу́ра; плас-
ти́нчато-звёздчатая с. пласти́нчасто-
зірча́ста структу́ра; пластова́я с. пластова́ 
(шарова́) структу́ра; плезиофи́ровая с. 
плезіофі́рова структу́ра; плейстофи́ровая с. 
плейстофі́рова структу́ра; плеовитро-
фи́ровая с. плеовітрофі́рова структу́ра; 
плосковы́тянутая с. плоскови́довжена 
структу́ра; пневмозона́льная с. пневмо-
зона́льна структу́ра; погребённая с. по-
хо́вана структу́ра; подзе́мная с. підзе́мна 
структу́ра; поду́шечная с. подушча́на 
(подушко́ва) структу́ра; пойкили́товая с. 
пойкілі́това структу́ра; пойкилоб-
ла́стовая с. пойкілобла́стова структу́ра; 
пойкилопегмати́товая с. пойкілопегма-
ти́това структу́ра; пойкилофи́товая с. 
пойкілофі́това структу́ра; покрывна́я с. 
покривна́ структу́ра; полигона́льная с. 
полігона́льна структу́ра; полифи́ровая с. 
поліфі́рова структу́ра; полнокристал-
ли́ческая с. повнокристалі́чна структу́ра; 
полнокристалли́чески-порфи́ровая с. 
повнокристалі́чно-порфі́рова структу́ра; 
поло́счатая с. смуга́ста структу́ра; полу-
кристалли́ческая с. напівкристалі́чна 
структу́ра; полустеклова́тая с. напівсклу-
ва́та (напівскли́ста) структу́ра; попере́чно-
волокни́стая с. попере́чно-волокни́ста 

(поперечно-волокнува́та) структу́ра; по-
рошко́вая с. порошко́ва структу́ра; пор-
фири́товая с. порфіри́това структу́ра; 
порфиробласти́ческая с. порфіроблас-
ти́чна структу́ра; порфи́ровая с. пор-
фі́рова структу́ра; порфирови́дная с. 
порфіроподі́бна структу́ра; порфироклас-
ти́ческая с. порфірокласти́чна структу́ра; 
постру́дная с. постру́дна структу́ра; 
пра́вильно-зерни́стая с. пра́вильно-
зерни́ста структу́ра; призмати́ческая с. 
призмати́чна структу́ра; призмати́чески-
зерни́стая с. призмати́чно-зерни́ста струк-
ту́ра; призмо́идная с. призмо́їдна струк-
ту́ра; проста́я с. про́ста́ структу́ра; прото-
класти́ческая с. протокласти́чна струк-
ту́ра; протосомати́ческая с. протосома-
ти́чна структу́ра; протыка́ющая с. про-
стро́млювальна (проко́лювальна) структу́ра; 
псамми́товая с. псамі́това структу́ра; 
псаммоалевропели́товая с. псамоалевро-
пелі́това структу́ра; псевдобре́кчиевая с. 
псевдобре́кчієва структу́ра; псевдокон-
гломера́товая с. псевдоконгломера́това 
структу́ра; псевдокристалли́ческая с. 
псевдокристалі́чна структу́ра; псевдо-
мо́рфная с. псевдомо́рфна структу́ра; 
псевдооли́товая с. псевдоолі́това струк-
ту́ра; псевдопорфиробласти́ческая с. 
псевдопорфіробласти́чна структу́ра; псев-
допорфи́ровая с. псевдопорфір́ова струк-
ту́ра; псевдоэвтекти́ческая с. псевдоевте-
кти́чна структу́ра; псефи́товая с. псе-
фі́това структу́ра; птигмати́товая с. пти-
гмати́това структу́ра; пылева́тая с. пилу-
ва́та структу́ра; пятни́стая с. плями́ста 
структу́ра; равноме́рно-зерни́стая с. рів-
номі́рно-зерни́ста структу́ра; радиа́льная с. 
радіа́льна структу́ра; радиа́льно-лучи́стая с. 
радіально-промени́ста структу́ра; радио-
ли́товая с. радіолі́това структу́ра; ра́ко-
вистая с. ра́ковиста структу́ра; раскро́-
шенная с. розкри́шена структу́ра; реак-
цио́нная с. реакці́йна структу́ра; реб-
ри́стая с. ребри́ста структу́ра; региона́ль-
но-тектони́ческая с. регіона́льно-текто-
ні́чна структу́ра; редуци́рованная с. реду-
ко́вана структу́ра; рели́ктовая с. ре-
лі́ктова структу́ра; решётчатая с. ґрат-
ча́ста структу́ра; риота́ксисовая с. ріо-
та́ксисова структу́ра; ри́фтовая с. ри́фтова 
структу́ра; роговико́вая с. роговико́ва 
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структу́ра; ро́ссыпная с. розси́пна струк-
ту́ра; рудовмеща́ющая с. рудовмі́сна 
структу́ра; сахарови́дная с. цукроподі́бна 
структу́ра; сводообра́зная с. склепіннєпо-
ді́бна структу́ра; сво́дчатая с. склепін-
ча́ста (склепи́ста) структу́ра; сгу́стковая с. 
згу́сткова структу́ра; селени́товая с. селе-
ні́това структу́ра; семикристалли́ческая с. 
семикристалі́чна структу́ра; септа́риевая с. 
септа́рієва структу́ра; сери́йная с. сері́йна 
структу́ра; сери́йно-пойкили́товая с. 
сері́йно-пойкілі́това структу́ра; сери́йно-
порфи́ровая с. сері́йно-порфір́ова струк-
ту́ра; се́тчатая с. сітча́ста (сітча́та) струк-
ту́ра; се́тчато-чешу́йчатая с. сітча́сто-
лускува́та (сітча́то-лускува́та) структу́ра; 
сидерони́товая с. сидероні́това структу́ра; 
си́мплексная с. си́мплексна структу́ра; 
симплекти́товая с. симплекти́това струк-
ту́ра; синнейси́ческая с. синейси́чна 
структу́ра; синсомати́ческая с. синсома-
ти́чна структу́ра; си́товая с. си́това струк-
ту́ра; скеле́тная с. скеле́тна структу́ра; 
скла́дчатая с. складча́ста структу́ра; 
скру́ченная с. скру́чена структу́ра; 
скры́тая с. прихо́вана (захо́вана) струк-
ту́ра; скрытографи́ческая с. приховано-
графі́чна (захованографі́чна) структу́ра; 
скрытокристалли́ческая с. прихованок-
ристалі́чна (захованокристалі́чна) струк-
ту́ра; скрытооли́товая с. приховано-
олі́това (захованоолі́това) структу́ра; 
ску́ченная с. ску́пчена структу́ра; слабо-
решётчатая с. слабкоґратча́ста структу́ра; 
сланцева́тая с. сланцюва́та структу́ра; 
сланцева́то-волокни́стая с. сланцюва́то-
волокни́ста (сланцюва́то-волокнува́та) 
структу́ра; сливна́я с. зливна́ структу́ра; 
слоева́я с. шарова́ структу́ра; сло́жная с. 
складна́ структу́ра; слои́стая с. шарува́та 
структу́ра; случа́йная с. випадко́ва струк-
ту́ра; сме́шанная с. змі́шана структу́ра; 
смя́тая с. зім'я́та структу́ра; снопови́дно-
волокни́стая с. снопоподі́бно-волокни́ста 
(снопоподі́бно-волокнува́та) структу́ра; 
соверше́нная с. доскона́ла структу́ра; 
соско́вая с. соско́ва структу́ра; сосце-
ви́дная с. соскоподі́бна структу́ра; спи-
ли́товая с. спілі́това структу́ра; спира́ль-
ная с. спіра́льна структу́ра; сплю́щенно-
сто́лбчатая с. сплю́щено-стовпча́ста 
(сплю́щено-стовпча́та) структу́ра; 

спре́динговая с. спре́дингова структу́ра; 
спу́танная с. сплу́тана (поплу́тана) струк-
ту́ра; спу́танно-волокни́стая с. поплу́тано-
волокни́ста (поплу́тано-волокнува́та, сплу́та-
но-волокни́ста, сплу́тано-волокнува́та) струк-
ту́ра; спу́танно-чешу́йчатая с. поплу́тано-
луска́та (сплу́тано-луска́та) структу́ра; 
среднезерни́стая с. середньозерни́ста 
структу́ра; стеклова́тая с. склува́та струк-
ту́ра; стехиологи́ческая с. стехіологі́чна 
структу́ра; стехиометри́ческая с. стехіо-
метри́чна структу́ра; стехионо́мная с. 
стехіоно́мна структу́ра; сто́лбчатая с. 
стовпча́ста (стовпча́та) структу́ра; стра-
тифици́рованная с. Земли́ стратифі-
ко́вана структу́ра Землі́; стре́льчатая с. 
стрільча́ста структу́ра; стру́йчатая с. 
струменя́ста (струмени́ста) структу́ра; 
с. ареа́ла структу́ра ареа́лу; с. втори́чного 
нараста́ния структу́ра втори́нного наро-
ста́ння; с. гравитацио́нного обруше́ния 
структу́ра гравітаці́йного обва́лювання; 
с. гру́нта структу́ра ґру́нту; с. криста́лла 
структу́ра криста́ла; с. ландша́фта струк-
ту́ра ландша́фту; с. месторожде́ния струк-
ту́ра родо́вища; с. прораста́ния структу́ра 
пророста́ння; с. раздви́га структу́ра 
ро́зсуву; с. разры́ва структу́ра розри́ву; 
с. разъеда́ния структу́ра роз'їда́ння; 
с. систе́мы структу́ра систе́ми; с. ска́лы-
вания структу́ра ско́лювання; с. тече́ния 
структу́ра течії́; с. травле́ния структу́ра 
тра́влення; студневи́дная с. драглеподі́бна 
структу́ра; субгедра́льная с. субгедра́льна 
структу́ра; субграфи́ческая с. субгра-
фі́чна структу́ра; сублитогра́фская с. 
сублітогра́фська структу́ра; сфери́ческая с. 
сфери́чна структу́ра; сфероида́льная с. 
сфероїда́льна структу́ра; сфероли́товая с. 
сферолі́това структу́ра; табли́тчатая с. 
табли́тчаста структу́ра; табли́тчато-зерни́с-
тая с. табли́тчасто-зерни́ста структу́ра; так-
си́товая с. такси́това структу́ра; танген-
циа́льная с. тангенціа́льна структу́ра; тво-
ро́жистая с. сирни́ста структу́ра; текто-
вулкани́ческая с. тектовулкані́чна струк-
ту́ра; тектони́ческая с. тектоні́чна струк-
ту́ра; толеи́товая с. толеї́това структу́ра; 
тонкозерни́стая с. тонкозерни́ста струк-
ту́ра; тонколистова́тая с. тонколистува́та 
структу́ра; тонкопсамми́товая с. тонко-
псамі́това структу́ра; тонкорешётчатая с. 
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тонкоґратча́ста структу́ра; тонкослои́стая с. 
тонкошарува́та структу́ра; торцо́вая с. 
торце́ва структу́ра; трахи́товая с. тра-
хі́това структу́ра; трахито́идная с. трахі-
то́їдна структу́ра; трирути́ловая с. триру-
ти́лова структу́ра; трихи́товая с. три-
хі́това структу́ра; тро́говая с. тро́гова 
структу́ра; ту́фовая с. ту́фова структу́ра; 
туфоге́нная с. туфоге́нна стукту́ра;  
удлинённо-пласти́нчатая с. подо́вжено-
пласти́нчаста (здо́вжено-пласти́нчаста) 
структу́ра; узлова́тая с. вузлува́та струк-
ту́ра; ультрамилони́товая с. ультраміло-
ні́това структу́ра; у́манская с. у́манська 
структу́ра; упоря́доченная с. упоряд-
ко́вана структу́ра; фанери́товая с. фане-
ри́това структу́ра; фанерогиали́новая с. 
фанерогіалі́нова структу́ра; фанерокрис-
талли́ческая с. фанерокристалі́чна струк-
ту́ра; фанероме́рная с. фанеромі́рна струк-
ту́ра; фарфорови́дная с. фарфороподі́бна 
структу́ра; фельзи́товая с. фельзи́това 
структу́ра; фельзитопорфи́ровая с. фель-
зитопорфі́рова структу́ра; фельзофи́ровая с. 
фельзофі́рова структу́ра; фесто́нчатая с. 
фесто́нчаста структу́ра; фибробла́стовая с. 
фібробла́стова структу́ра; физи́ческая с. 
фізи́чна структу́ра; фитагмопели́товая с. 
фітагмопелі́това структу́ра; фитоалевро-
пели́товая с. фітоалевропелі́това струк-
ту́ра; фитопели́товая с. фітопелі́това 
структу́ра; флуктуацио́нная с. флуктуа-
ці́йна структу́ра; флюида́льная с. флюї-
да́льна структу́ра; фоноли́товая с. фоно-
лі́това структу́ра; хи́мико-метаморфи́чес-
кая с. хі́міко-метаморфі́чна структу́ра; 
хими́ческая с. хімі́чна структу́ра; хонд-
ри́товая с. хондри́това структу́ра; цеме́нт-
ная с. цеме́нтна структу́ра; центри́ческая с. 
центри́чна структу́ра; центродорса́льная с. 
центродорса́льная структу́ра; цикло-
пи́ческая с. циклопі́чна структу́ра; черве-
обра́зная с. черв'якоподі́бна структу́ра; 
черепи́тчатая с. черепи́чна структу́ра; 
черепицеобра́зная с. черепицеподі́бна 
структу́ра; Чертомлы́кская с. Чортом-
ли́цька структу́ра; чёткови́дная с. чотко-
поді́бна структу́ра; чечеви́чная с. соче-
ви́чна структу́ра; чешу́йчатая с. луска́та 
структу́ра; Ша́ргородская куполови́дная с. 
Ша́ргородська банеподі́бна (куполопо-
ді́бна) структу́ра; шарова́я с. кульова́ 

структу́ра; ша́хматная с. ша́хова струк-
ту́ра; шарови́дная (шарообра́зная) с. 
куля́ста структу́ра; швагери́новая с. 
сте́нки швагери́нова структу́ра сті́нки; 
шестова́тая с. жерди́нчаста (жердинува́та) 
структу́ра; шла́мовая с. шла́мова струк-
ту́ра; Шполя́нская ку́польная с. Шпо-
ля́нська ба́нева (ку́польна) структу́ра; 
што́ковая с. што́кова структу́ра; штрихо-
ва́тая с. штрихува́та структу́ра; эвгра-
ни́товая с. евграні́това структу́ра; эвмаг-
мати́ческая с. евмагмати́чна структу́ра; 
эвпорфи́ровая с. евпорфі́рова структу́ра; 
эвтакси́товая с. евтакси́това структу́ра; 
эвтекти́ческая с. евтекти́чна структу́ра; 
эвтекто́идная с. евтекто́їдна структу́ра; 
эвтектофи́ровая с. евтектофі́рова струк-
ту́ра; эвтропи́ческая с. евтропі́чна струк-
ту́ра; экзооли́товая с. екзоолі́това струк-
ту́ра; экспансио́нная с. експансі́йна струк-
ту́ра; экстооли́товая с. екстоолі́това струк-
ту́ра; эллипсоида́льная с. еліпсоїда́льна 
структу́ра; эллипти́ческая с. еліпти́чна 
структу́ра; эмульсио́нная с. емульсі́йна 
структу́ра; эозо́новая с. еозо́нова струк-
ту́ра; эпикрато́нная с. епікрато́нна струк-
ту́ра; яснокристалли́ческая с. яснокрис-
талі́чна структу́ра; яче́истая с. комір́часта 
структу́ра 

структу́ра-хозя́ин структу́ра-госпо́дар, 
структу́ри-госпо́даря 

структу́рно-биоценоти́ческий структу́рно-
біоценоти́чний; с.-б-кая перестро́йка струк-
ту́рно-біоценоти́чна перебудо́ва 

структу́рно-веще́ственный структу́рно-
речови́нний; с.-в. ко́мплекс структу́рно-
речови́нний ко́мплекс 

структу́рно-металлогени́ческий струк-
ту́рно-металогені́чний; с.-м-кая зо́на 
структу́рно-металогені́чна зо́на 

структу́рно-метаморфи́ческий струк-
ту́рно-метаморфі́чний; с.-м-кая эволю́ция 
структу́рно-метаморфі́чна еволю́ція 

структу́рно-морфологи́ческий струк-
ту́рно-морфологіч́ний; с.-м-кая характе-
ри́стика структу́рно-морфологі́чна харак-
тери́стика 

структу́рно-тектони́ческий структу́рно-
тектоні́чний; с.-т-кая перестро́йка струк-
ту́рно-тектоні́чна перебудо́ва 
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структу́рно-петрографи́ческий струк-
ту́рно-петрографіч́ний; с.-п. ана́лиз струк-
ту́рно-петрографіч́ний ана́ліз 

структу́рно-фациа́льный структу́рно-
фаціа́льний; с.-ф-ная зо́на структу́рно-
фаціа́льна зо́на; с.-ф. ана́лиз структу́рно-
фаціа́льний ана́ліз 

структу́рно-формацио́нный структу́рно-
формаці́йний; с.-ф-ная зо́на структу́рно-
формаці́йна зо́на; с.-ф-ная ступе́нь струк-
ту́рно-формаці́йний сту́пінь 

структу́рно-энтропи́ческий структу́рно-
ентропі́чний; с.-э-кие проце́ссы структу́рно-
ентропі́чні проце́си 

структу́рный структу́рний; подзе́мная 
с-ная ка́рта підзе́мна структу́рна ка́рта 
(ма́па); с-ная впа́дина структу́рна за-
па́дина; с-ная геоло́гия структу́рна гео-
ло́гія; с-ная геоморфоло́гия структу́рна 
геоморфоло́гія; с-ная гли́на структу́рна 
гли́на; с-ная доли́на структу́рна доли́на; 
с-ная за́лежь структу́рний по́клад; с-ная 
ка́рта структу́рна ка́рта (ма́па); с-ная ло-
ву́шка структу́рна па́стка; с-ная ложби́на 
структу́рна уло́го́вина; с-ная микро-
ориентиро́вка структу́рне мікроорієнту-
ва́ння; с-ная минерало́гия структу́рна 
мінерало́гія; с-ная мозаи́чность струк-
ту́рна мозаї́чність; с-ная ось структу́рна 
вісь; с-ная перестро́йка структу́рна пере-
будо́ва; с-ная петроло́гия структу́рна 
петроло́гія; с-ная пове́рхность структу́рна 
пове́рхня; с-ная поляриза́ция структу́рна 
поляриза́ція; с-ная по́чва структу́рний 
ґрунт; с-ная равни́на структу́рна рівни́на; 
с-ная седлови́на структу́рна сідлови́на;  
с-ная сква́жина структу́рна свердлови́на; 
с-ная скла́дка структу́рна скла́дка; с-ная 
съёмка структу́рне зніма́ння (структу́рна 
зйо́мка); с-ная терра́са структу́рна тера́са; 
с-ная фо́рма структу́рна фо́рма; с-ная 
фо́рмула структу́рна фо́рмула; с-ное  
буре́ние структу́рне бурі́ння; с-ное зерно́ 
структу́рне зе́рно́; с-ное карти́рование 
структу́рне картува́ння; с-ное наруше́ние 
структу́рне пору́шення; с-ное несогла́сие 
структу́рна незгі́дність; с-ное плато́ струк-
ту́рне плато́; с-ное подня́тие структу́рне 
підняття́; с-ное пониже́ние структу́рне 
зни́ження; с-ное приспособле́ние рек 
структу́рне пристосува́ння річо́к (рік);  

с-ное скопле́ние структу́рне ску́пчення;  
с-ное травле́ние структу́рне тра́влення;  
с-ные отноше́ния структу́рні відно́шення; 
с. ана́лиз структу́рний ана́ліз; с. бассе́йн 
структу́рний басе́йн; с. вы́ступ струк-
ту́рний ви́ступ; с. грунт структу́рний 
ґрунт; с. карни́з структу́рний карни́з; 
с. контро́ль структу́рний контро́ль; 
с. ко́нтур структу́рний ко́нтур; с. моти́в 
структу́рний моти́в; с. мыс структу́рний 
мис; с. нос структу́рний ніс; с. перехо́д 
структу́рний перехі́д; с. разре́з струк-
ту́рний ро́зріз; с. релье́ф структу́рний 
рельє́ф; с. такси́т структу́рний такси́т; 
с. узо́р структу́рний візеру́нок; с. у́ровень 
структу́рний рі́вень; с. шов структу́рний 
шов; с. элеме́нт структу́рний елеме́нт; 
с. эта́ж структу́рний по́верх; с. я́рус струк-
ту́рний я́рус; элемента́рная с-ная еди-
ни́ца елемента́рна структу́рна одини́ця 

струна́ струна́; спинна́я с. спинна́ струна́ 
стру́ний стру́ній, -нію 
стру́нный стру́нний; с. гальвано́метр 

стру́нний гальвано́метр; с. гравиме́тр 
стру́нний гравіме́тр 

струти́нский струти́нський; с-кая сви́та 
струти́нська сві́та 

струя́ стру́мінь, -меня; возду́шная с. по-
ві́тря́ний стру́мінь; высоконапо́рная с. 
високонапі́рни́й стру́мінь; золотоно́сная с. 
золотоно́сний стру́мінь; непреры́вная с. 
безпере́рвний стру́мінь; поступа́ющая с. 
поступа́льний стру́мінь; ру́дная с. ру́дний 
стру́мінь; с. пе́пла стру́мінь по́пелу 

стры́йский стри́йський; с-кая сви́та 
стри́йська сві́та 

стры́пский стри́пський; с-кая сви́та 
стри́пська сві́та 

стрювери́т стрювери́т, -ту 
студени́стый драгли́стий; с. кремнезём 

драгли́стий кремнезе́м; с. магнези́т драг-
ли́стий магнези́т; с. сапроко́ль драгли́стий 
сапроко́ль 

студе́ницкий студе́ницький; с-кие слои́ 
студени́цькі шари́  

сту́день дра́глі, -лів, желати́на, -ни; гре-
му́чий с. вибухо́ва желати́на; зоогле́йный с. 
зооґле́йні дра́глі 

студневи́дный, студнеобра́зный драг-
леподі́бний; с-ное вещество́ драглепо-
ді́бна речовина́; с-ная структу́ра драгле-
поді́бна структу́ра 
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стулообра́зный стільцеподі́бний; с-ная 
скла́дка стільцеподі́бна скла́дка 

ступе́нчатый східча́стий, ступі́нчастий, 
ступі́нчатий, (уступистый) усту́пчастий; 
с-тая гора́ східча́ста (ступі́нчаста, 
усту́пчаста) гора́; с-тая жи́ла ступі́нчаста 
(ступі́нчата) жи́ла; с-тая се́рия східча́ста 
(ступі́нчаста) се́рія; с-тая скла́дка східча́ста 
(ступі́нчаста) скла́дка; с-тая спа́йность 
східча́ста (ступі́нчаста) спа́йність; с-тая 
терра́са східча́ста (ступі́нчаста) тера́са;  
с-тое дно східча́сте (ступі́нчасте) дно;  
с-тое сжа́тие ступі́нчасте сти́снення (сту-
пі́нчастий стиск); с-тые измене́ния сту-
пі́нчасті змі́ни; с. блок східча́стий (сту-
пі́нчастий) блок; с. горст східча́стий (сту-
пі́нчастий, усту́пчастий) горст; с. гра́бен 
східча́стий (ступі́нчастий, усту́пчастий) 
гра́бен; с. забо́й східча́стий (усту́пчастий) 
ви́бій (забій́); с. про́филь ступі́нчастий 
про́філь; с. релье́ф східча́стий (сту-
пі́нчастий) рельє́ф; с. сброс східча́стий 
(ступі́нчастий) скид; с. склон східча́стий 
(ступі́нчастий) схил 

ступе́нь 1. усту́п, -пу, ви́ступ, -пу; 
сбро́совая (сбро́сная, сбросна́я) с. скид-
ни́й усту́п (ви́ступ); с. сбро́са усту́п 
(ви́ступ) ски́ду; у́стьевая (устьева́я) с. 
ги́рловий усту́п (ви́ступ); 

2. (стадия, уровень развития) сту́пінь, 
-пеня, рі́вень, -вня; батиметри́ческая с. 
батиметри́чний сту́пінь (рі́вень); ве́рхняя 
с. литора́ли ве́рхній сту́пінь (рі́вень) літо-
ра́лі; геотерми́ческая с. геотермі́чний 
сту́пінь (рі́вень); гравитацио́нная с. гра-
вітаці́йний сту́пінь; метаморфи́ческая с. 
метаморфі́чний сту́пінь; ни́жняя с. лито-
ра́ли ни́жній сту́пінь (рі́вень) літора́лі; 
структу́рно-формацио́нная с. струк-
ту́рно-формаці́йний сту́пінь; с. геоло-
ги́ческой де́ятельности сту́пінь (рі́вень) 
геологі́чної дія́льності; температу́рная с. 
равнове́сия температу́рний сту́пінь рівно-
ва́ги; терми́ческая с. термі́чний сту́пінь 

струти́т струти́т, -ту 
стык стик, -ку 
сты́льский сти́льський; с-кая сви́та 

сти́льська сві́та 
сты́рский сти́рський; с-кая сви́та 

сти́рська сві́та 
стюарти́т стюарти́т, -ту 
стювени́т стювені́т, -ту 

стяже́ние стя́гнення; вертика́льное с. 
вертика́льне стя́гнення; горизонта́льное с. 
горизонта́льне стя́гнення; известко́вое с. 
вапня́не стя́гнення; кремнёвые с-ния 
кремін́ні (крем'яні́) стя́гнення 

стя́нутый стя́гнений, стя́гнутий; с-тая 
аперту́ра стя́гнена (стя́гнута) аперту́ра 

суани́т суані́т, -ту 
суассо́нский суасо́нський; с. я́рус суа-

со́нський я́рус 
субаква́льный субаква́льний, під-

во́дний; с-ная поро́да субаква́льна (під-
во́дна) поро́да; с. исто́чник субаква́льне 
(підво́дне) джерело́; с. проце́сс субак-
ва́льний (підво́дний) проце́с 

субантраци́товый субантраци́товий 
субаркти́ческий субаркти́чний; с-кая 

фа́за субаркти́чна фа́за 
субартезиа́нский субартезіа́нський 
субатланти́ческий субатланти́чний; с-кая 

фа́за субатланти́чна фа́за 
субаэра́льный субаера́льний; с-ная бре́к-

чия субаера́льна бре́кчія; с-ная эро́зия  
субаера́льна еро́зія; с-ные отложе́ния суб-
аера́льні ві́дклади; с. исто́чник субаера́льне 
джерело́; с. проце́сс субаера́льний проце́с 

суббентони́т суббентоніт́, -ту 
суббитумино́зный суббітуміно́зний; 

с. у́голь суббітуміно́зне ву́гі́лля 
суббореа́льный суббореа́льний; с-ная 

фа́за суббореа́льна фа́за 
субвулка́н субвулка́н, -на 
субвулкани́ческий субвулкані́чний; с-кая 

да́йка субвулкані́чна да́йка; с-кая фа́ция 
субвулкані́чна фа́ція; с-кие обло́мки суб-
вулкані́чні ула́мки 

субгедра́льный субгедра́льний; с-ная 
структу́ра субгедра́льна структу́ра 

субгенети́ческий субгенети́чний; с-кая 
конкре́ция субгенети́чна конкре́ція 

субгеоантиклина́ль субгеоантикліна́ль, 
-лі, т. -ллю 

субгеосинклина́ль субгеосинкліна́ль, -лі, 
т. -ллю 

субге́рцинский субге́рцинський; с-кая 
фа́за горообразова́ния субге́рцинська 
фа́за гороутво́рення ю́ная с-кая фа́за 
скла́дчатости ю́на субге́рцинська фа́за 
складча́стості; 

субгидрокальци́т субгідрокальци́т, -ту 
субглауфа́н суглауфа́н, -ну 
субголохоани́товый субголохоані́товий 
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субграфи́ческий субграфі́чний; с-кая 
структу́ра субграфі́чна структу́ра; с-кое сра-
ста́ние субграфі́чне зро́щення (зроста́ння) 

субдерма́льный субдерма́льний 
субдуктоло́гия субдуктоло́гія, -гії 
субдукцио́нный субдукці́йний; с. ко́м-

плекс субдукці́йний ко́мплекс 
субду́кция субду́кція, -ції 
субере́н субере́н, -ну 
субери́н субери́н, -ну 
суберини́т суберині́т, -ту 
субима́го субіма́го (нескл.) 
субинтру́зия субінтру́зія, -зії 
субкапилля́рный субкапіля́рний; с-ная 

по́ра субкапіля́рна по́ра; с-ная по́рис-
тость субкапіля́рна по́ристість; с-ная пус-
тота́ субкапіля́рна порожни́на (пустота́);  
с-ная тре́щина субкапіля́рна трі́щина; 
с. промежу́ток субкапіля́рний промі́жок 

субквадра́тный субквадра́тний; с-ная 
ра́ковина субквадра́тна черепа́шка 
(му́шля, ско́йка) 

субкенне́левый субкене́левий; с. у́голь 
субкене́леве ву́гі́лля 

субклиматоли́т субкліматолі́т, -ту 
субко́ста субко́ста, -ти 
субкоста́льный субкоста́льний; с-ная 

жи́лка субкоста́льна жи́лка; с-ная ра́ковина 
субкоста́льна черепа́шка (му́шля, ско́йка) 

субкриста́льный субкриста́льний; с-ная 
зо́на субкриста́льна зо́на 

субланцетови́дный субланцетоподі́бний 
сублима́т субліма́т, -ту 
сублима́ция субліма́ція, -ції 
сублити́товый субліти́товий; с-вая 

ва́кка субліти́това ва́ка 
субли́товый сублі́товий 
сублитогра́фский сублітогра́фський; с-кая 

структу́ра сублітогра́фська структу́ра 
сублиторали́т субліторалі́т, -ту 
сублитора́ль сублітора́ль, -лі, т. -ллю 
сублитора́льный сублітора́льний; с-ная 

зо́на сублітора́льна зо́на 
субма́гма субма́гма, -ми 
субмаргина́льный субмаргіна́льний 
субмари́нный субмари́нний; с. исто́чник 

субмари́нне джерело́ 
субмегатири́дный субмегатири́дний 
субмезотири́дный субмезотири́дний 
субме́нтум субме́нтум, -му 
субметалли́ческий субметале́вий, суб-

металі́чний 

субметалло́идный субметало́їдний 
субмолекуля́рный субмолекуля́рний; 

с. у́ровень субмолекуля́рний рів́ень 
субортохоанити́ческий субортохоані-

ти́чний; с. тип субортохоаніти́чний тип 
субортохоани́товый субортохоані́товий 
субофи́товый субофі́товий 
субпаралле́льный субпарале́льний; 

с. сброс субпарале́льний скид 
субпетало́идный субпетало́їдний; с. ам-

була́кр субпетало́їдний амбула́кр 
субпрови́нция субпрові́нція, -ції 
субрегиона́льный субрегіона́льний 
субрегоцикли́т субрегоциклі́т, -ту 
субро́стр субро́стр, -ра 
субсекве́нтный субсекве́нтний; с-ная 

доли́на субсекве́нтна доли́на; с-ная кон-
кре́ция субсекве́нтна конкре́ція; с-ная 
река́ субсекве́нтна рі́чка (ріка́); с. пото́к 
субсекве́нтний поті́к 

субсигилля́рии мн. субсигіля́рії, -рій 
субсилика́т субсиліка́т, -ту 
субсо́лидус субсо́лідус, -са 
субсо́львус субсо́львус, -са 
субспондиля́рный субспондиля́рний 
субста́дия субста́дія, -дії 
субстра́т субстра́т, -ту 
субстратифика́ция субстратифіка́ція, -ції 
субструкту́ра субструкту́ра, -ри 
субсфери́ческий субсфери́чний; с-кая 

ра́ковина субсфери́чна черепа́шка (му́шля, 
ско́йка) 

субтегме́нтум субтегме́нтум, -му 
субтеребратули́дный субтеребратулі́дний 
субтерма́льный субтерма́льний 
субтермина́льный субтерміна́льний; с-ное 

изверже́ние субтерміна́льне ви́верження 
субтилости́ли мн. субтилости́лі, -лів 
субтропи́ческий субтропі́чний; с-кая 

о́бласть субтропі́чна о́бласть; с. кли́мат 
субтропі́чний клі́мат 

субтру́зия субтру́зія, -зії 
субумбре́лла субумбре́ла, -ли 
субумбре́лльный субумбре́льний 
субфа́за субфа́за, -зи 
субфа́ция субфа́ція, -ції; роговообма́н-

ково-гранули́товая с. роговообма́нково-
гранулі́това субфа́ція; силлимани́товая с. 
силімані́това субфа́ція 

субфли́ш субфлі́ш, -шу, т. -шем 
субфо́новый субфо́новий; с. орео́л 

субфо́новий орео́л 
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субформа́ция субформа́ція, -ції 
субфоссиа́льный субфосіа́льний; с-ная 

окамене́лость субфосіа́льна скам'яні́лість 
(закам'яні́лість) 

субфосси́ли мн. субфоси́лі, -лів 
субфосси́льный субфоси́льний 
субширо́тный субширо́тний 
субщелочно́й сублу́жний; с. диори́т суб-

лу́жний діори́т; с. долери́т сублу́жний 
долери́т 

субъядро́ суб'ядро́, -ра́ 
субэффузи́вный субефузи́вний; с-ная 

да́йка субефузи́вна да́йка 
суво́ровский суво́ровський; с-кая сви́та 

суво́ровська сві́та 
сугили́т сугілі́т, -ту 
сугли́нистый сугли́нний, сугли́нистий; 

волокни́стая с-тая по́чва волокни́стий 
(волокнува́тий) сугли́нний (сугли́нистий) 
ґрунт; с-тая по́чва сугли́нний (сугли́нис-
тий) ґрунт; с. ме́ргель сугли́нний (су-
гли́нистий) ме́ргель 

сугли́нок су́глинок, -нку; валу́нный с. 
валу́нний су́глинок; жи́рный с. масни́й 
(жи́рний) су́глинок; известко́вый с. вап-
ни́стий (вапня́ний) су́глинок; и́листый с. 
му́листий (мулки́й, наму́листий) су́глинок; 
карбона́тный с. карбона́тний су́глинок; 
лёссови́дный с. лесоподі́бний су́глинок; 
лёссовый с. ле́совий су́глинок; мелкопес-
ча́нистый с. дрібнопіща́нистий су́глинок; 
ме́ргелистый с. ме́ргелистий су́глинок; 
покрывно́й с. покривни́й су́глинок; 
ры́хлый с. пухки́й су́глинок; хряще-
ва́тый с. хрящува́тий су́глинок 

суда́кский суда́цький; с-кая сви́та су-
да́цька сві́та 

суде́тский суде́тський; с-кая фа́за 
скла́дчатости суде́тська фа́за склад-
ча́стості 

су́дно судно́; вы́емочно-тра́нспортное с. 
ви́їмково-тра́нспортне судно́ 

судои́т судої́т, -ту 
суже́ние зву́ження, (неоконч. д. – ещё) 

зву́жування; с. минера́льной жи́лы 
зву́ження мінера́льної жи́ли 

суженнобороздово́й звуженоборозе́нний 
суза́кский суза́кський; с. я́рус суза́к-

ський я́рус 
сузали́т сузалі́т, -ту 
сузани́т сузані́т, -ту 

суиса́рский суїса́рський; с. ко́мплекс 
суїса́рський ко́мплекс 

сукнова́льный сукнова́льний, валя́ль-
ний, валю́шний; с-ная гли́на сукнова́льна 
(валя́льна) гли́на 

сукулаи́т сукулаї́т, -ту 
сукцессио́нный сукцесі́йний; с-ная се́рия 

сукцесі́йна се́рія; с. вид сукцесі́йний вид 
сукце́ссия сукце́сія, -сії; геологи́ческая с. 

геологі́чна сукце́сія; экологи́ческая с. 
екологі́чна сукце́сія 

сукцини́т сукцині́т, -ту 
сулами́т суламі́т, -ту 
сулема́ сулема́, -ми́ 
су́лкус су́лкус, -са 
султа́новский султа́нівський; с-кая 

сви́та султа́нівська сві́та 
сулуни́т сулуні́т, -та 
сульвани́т сульвані́т, -ту 
сульдени́т сульдені́т, -ту 
сулька́тный сулька́тний; с-ная пере́дняя 

комиссу́ра сулька́тна пере́дня комісу́ра 
су́льский су́льський; с-кая сви́та 

су́льська сві́та; с. я́рус су́льський я́рус 
сульфани́ловый сульфані́ловий; с-вая 

кислота́ сульфані́лова кислота́ 
сульфантимони́т сульфантимоні́т, -ту 
сульфарсени́д сульфарсені́д, -ду; пла́ти-

новый с. пла́тиновий сульфарсені́д 
сульфарсени́т сульфарсені́т, -ту 
сульфа́т сульфа́т, -ту; во́дный с. во́дний 

сульфа́т; основно́й с. основни́й  сульфа́т 
сульфатапати́т сульфатапати́т, -ту 
сульфатизацио́нный сульфатизаці́йний 
сульфатиза́ция сульфатиза́ція, -ції 
сульфатизи́рующий сульфатизува́льний 
сульфати́т сульфати́т, -ту 
сульфатканкрини́т сульфатканкрині́т, -ту 
сульфатмариали́т сульфатмаріалі́т, -ту 
сульфа́тность сульфа́тність, -ності, т.  

-ністю 
сульфа́тно-бикарбона́тный сульфа́тно-

бікарбона́тний; с.-б-ная вода́ сульфа́тно-
бікарбона́тна вода́ 

сульфа́тно-гидрокарбона́тный сульфа́тно-
гідрокарбона́тний; с.-г-ная вода́ сульфа́тно-
гідрокарбона́тна вода́ 

сульфа́тно-ма́гниевый сульфа́тно-
ма́гнієвий; с.-м-вая вода́ сульфа́тно-
ма́гнієва вода́ 
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сульфа́тно-хлори́дный сульфа́тно-
хлори́дний; с.-х-ная вода́ сульфа́тно-
хлори́дна вода́ 

сульфа́тный сульфа́тний; с-ная вода́ 
сульфа́тна вода́; с-ная жёсткость суль-
фа́тна жо́рсткість; с-ная се́ра сульфа́тна 
сі́рка; с-ное минера́льное о́зеро суль-
фа́тне мінера́льне о́зеро; с. радика́л суль-
фа́тний радика́л 

сульфатоли́т сульфатолі́т, -ту 
сульфатреду́кция сульфатреду́кція, -ції 
сульфатредуци́рующий сульфатредуку-

ва́льний 
сульфатскаполи́т сульфатскаполі́т, -ту 
сульфи́д сульфі́д, -ду 
сульфидиза́ция сульфідиза́ція, -ції 
сульфи́дно-окси́дный сульфі́дно-

окси́дний; с.-о-ная зо́на сульфі́дно-
окси́дна зо́на 

сульфи́дный сульфі́дний; с-ная зо́на су-
льфі́дна зо́на; с-ная руда́ сульфі́дна руда́; 
с-ное месторожде́ние сульфі́дне ро-
до́вище; с-ное обогаще́ние сульфі́дне 
збага́чення; с-ное орудене́ние сульфі́дне 
зрудені́ння; с. барье́р сульфі́дний бар'є́р; 
с. сла́нец сульфі́дний сла́нець 

сульфидоли́т сульфідолі́т, -ту 
сульфи́рованный сульфо́ваний; с. у́голь 

сульфо́ване ву́гі́лля 
сульфи́т сульфі́т, -ту 
сульфице́ровый сульфіце́ровий; с. слой 

сульфіце́ровий шар  
сульфоантимони́т сульфоантимоні́т, -ту 
сульфоарсени́т сульфоарсені́т, -ту 
сульфобисмути́т сульфобісмути́т, -ту 
сульфобари́т сульфобари́т, -ту 
сульфогали́т сульфогалі́т, -ту 
сульфогру́ппа сульфогру́па, -пи 
сульфокислота́ сульфокислота́, -ти 
сульфоли́т сульфолі́т, -ту 
сульфо́н сульфо́н, -ну 
сульфони́т сульфоні́т, -ту 
сульфосалици́ловый сульфосалі-

ци́ловий; с-вая кислота́ сульфосаліци́лова 
кислота́ 

сульфосо́ль сульфосі́ль, -со́лі, т. -сі́ллю 
сульфофика́ция сульфофіка́ція, -ції 
сульфоциа́нистый сульфоціа́нистий;  

с-тая кислота́ сульфоціа́ниста кислота́ 
сульфури́т сульфури́т, -ту 
сульциклина́льный сульцикліна́льний 
сульцифе́ровый сульцифе́ровий 

су́льцы мн. су́льці, -ців 
суманси́т суманси́т, -ту 
сума́х сума́х, -ху 
сума́ховые сущ., мн. сума́хові, -вих 
сумгаи́тский сумгаї́тський; с-кая сви́та 

сумгаї́тська сві́та 
су́меречный присмерко́вий, смерко́вий; 

с-ная дуга́ присмерко́ва (смерко́ва) дуга́ 
су́мка су́мка, -ки, д. и п. -мці, р. мн. -мок; 

компенсацио́нная с. компенсаці́йна су́мка; 
полева́я с. польова́ су́мка; раскладна́я с. 
розкладна́ су́мка 

сумма́рный сума́рний; нача́льные с-ные 
ресу́рсы початко́ві сума́рні ресу́рси; с-ная 
добы́ча сума́рний ви́добуток (добу́ток);  
с-ная мо́щность сума́рна поту́жність;  
с-ное газопоказа́ние сума́рне газопока-
за́ння; с. ана́лиз сума́рний ана́ліз; с. при-
то́к сума́рний припли́в; с. разре́з су-
ма́рний ро́зріз; теку́щие с-ные ресу́рсы 
пото́чні сума́рні ресу́рси 

сумма́тор сума́тор, -ра 
сумми́рование підсумо́вування 
сумско́й сумськи́й; с-ка́я се́рия сумська́ 

се́рія 
су́мчатые сущ., мн. сумча́сті, -тих 
су́мчатый сумча́стий; с-тое живо́тное 

сумча́ста твари́на; с. гриб сумча́стий гриб 
сунгули́т сунгулі́т, -ту 
сундвики́т сундвікі́т, -ту 
сундти́т сундти́т, -ту 
сунду́чный сунду́чний; с-ная антикли-

на́ль сунду́чна антикліна́ль; с-ная скла́дка 
сунду́чна скла́дка 

суоми́т суомі́т, -ту 
суперантраци́т суперантраци́т, -ту 
суперви́зор суперві́зор, -ра 
супергене́з супергене́з, -зу 
суперге́нный суперге́нний; с-ная руда́ 

суперге́нна руда́; с-ная ста́дия суперге́нна 
ста́дія; с-ное измене́ние суперге́нна змі́на; 
с-ное обогаще́ние суперге́нне збага́чення; 
с. раство́р суперге́нний ро́зчин 

суперкапилля́р суперкапіля́р, -ра 
суперкапилля́рный суперкапіля́рний;  

с-ная инфильтра́ция суперкапіля́рна 
інфільтра́ція; с-ная по́ристость суперка-
піля́рна по́ристість 

супермагнете́м супермагнете́м, -му 
супермице́лла суперміце́ла, -ли 
суперплю́м суперплю́м, -му 
суперпо́ра суперпо́ра, -ри 
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суперси́товый суперси́товий; с-вая 
фа́уна суперси́това фа́уна 

суперсти́товый суперсти́товий; с. вид 
суперсти́товий вид 

супертегме́нтум супертегме́нтум, -му 
суперфосфа́т суперфосфа́т, -ту 
суперфузи́вный суперфузи́вний 
су́песок су́пісок, -ку, супесь, -ску 
супесча́ный супіща́ний, супіскови́й;  

с-ная по́чва супіскови́й (супіща́ний) ґрунт 
супраамбулякра́льный супраамбуляк-

ра́льний 
супралитора́ль супралітора́ль, -лі, т. -ллю 
супрамаргина́льный супрамаргіна́льний; 

с-ная пласти́нка супрамаргіна́льна  
пласти́нка 

супраструкту́ра супраструкту́ра, -ри 
супроти́вный супроти́вний; с-ная листва́ 

супроти́вне ли́стя; с-ная река́ супроти́вна 
рі́чка (ріка́) 

сураха́нский сураха́нський; с-кая сви́та 
сураха́нська сві́та 

су́рик су́рик, -ку 
суринами́т суринамі́т, -ту 
суровити́нский суровіти́нський; с-кая 

сви́та суровіти́нська сві́та 
суро́жский суро́зький; с. горизо́нт су-

ро́зький горизо́нт 
су́рский су́рський; с. гранито́идный 

ко́мплекс су́рський граніто́їдний ко́мплекс 
су́ршинский су́ршинський; с-кая под-

сви́та су́ршинська підсві́та 
сурьма́ сурма́, -ми́, сти́бій, -бію; арсе́но-

вая с. арсе́нова сурма́ (арсе́новий сти́бій); 
бе́лая с. бі́ла сурма́ (бі́лий сти́бій); 
иго́льчатая с. голча́ста сурма́ (голча́стий 
сти́бій); мышьяко́вая с. арсе́нова сурма́ 
(арсе́новий сти́бій); пятисерни́стая с. п'яти-
сірчи́ста сурма́ (п'ятисірчи́стий сти́бій);  
саморо́дная с. саморо́дна сурма́ (само-
ро́дний сти́бій); серни́стая с. сірчи́ста сурма́ 
(сірчи́стий сти́бій); трёхсерни́стая с. трисір-
чи́ста сурма́ (трисірчи́стий сти́бій) 

сурьмяни́стый сурм'яни́стий; серни́стое 
с-тое серебро́ сірчи́сте сурм'яни́сте срі́бло; 
с. мышья́к сурм'яни́стий арсе́н; с. свине́ц 
сурм'яни́стий свине́ць 

сурьмя́ный сурм'я́ний, сти́бієвий; блёклая 
с-ная руда́ бля́кла сурм'я́на (сти́бієва) руда́; 
кра́сная с-ная руда́ черво́на сурм'я́на 
(сти́бієва) руда́; с-ная обма́нка сурм'я́на 
(сти́бієва) обма́нка; саксо́нская с-ная руда́ 

саксо́нська сурм'я́на (сти́бієва) руда́; се́рая  
с-ная руда́ сі́ра сурм'я́на (сти́бієва) руда́;  
с-ная руда́ сурм'я́на (сти́бієва) руда́; с-ные 
цветы́ сурм'я́ні (сти́бієві) кві́ти (квітки́); 
с. блеск сурм'я́ний (сти́бієвий) блиск 

суса́ковый суса́ковий 
суспе́нзия суспе́нзія, -зії 
суспензо́ид суспензо́їд, -да 
суспензи́вный суспензи́вний; с-ная 

ло́пасть суспензи́вна ло́пать 
суссекси́т сусекси́т, -ту 
суста́вчато-скорлу́пый сугло́бисто-

шкаралу́пний; с.-с-пые ракообра́зные 
сугло́бисто-шкаралу́пні ракоподі́бні 

су́точный добови́й; с-ное измене́ние 
добова́ змі́на; с-ное колеба́ние добове́ 
колива́ння; с. цикл добови́й цикл 

суту́ра суту́ра, -ри; двухко́нтурная с. 
двоко́нтурна суту́ра 

сутура́льный сутура́льний; с-ная по́ра 
сутура́льна по́ра 

суту́рный суту́рний; с-ная ли́ния су-
ту́рна лі́нія; с-ная пове́рхность суту́рна 
пове́рхня; с. шов суту́рний шов 

суфля́р суфля́р, -ру 
суфля́рный суфля́рний; с-ное выде-

ле́ние мета́на суфля́рне ви́ділення мета́ну 
суффозио́нный суфозі́йний 
суффо́зия суфо́зія, -зії 
суха́рный суха́рний; с-ная гли́на суха́рна 

гли́на 
сухо́вский сухі́вський; с-кая сви́та 

сухі́вська сві́та 
суходо́л суході́л, -до́лу 
сухо́й сухи́й; с-ха́я де́льта суха́ де́льта; 

с-ха́я доли́на суха́ доли́на; с-ха́я ко́стная 
руда́ суха́ кісткова́ (кістяна́) руда́; с-ха́я 
лави́на суха́ лави́на; с-ха́я ма́гма суха́ 
ма́гма; с-ха́я мерзлота́ суха́ мерзлота́;  
с-ха́я перего́нка суха́ перего́нка; с-ха́я 
ползу́честь суха́ повзу́чість; с-ха́я по́чва 
сухи́й ґрунт; с-ха́я про́ба суха́ про́ба;  
с-ха́я пусты́ня суха́ пусте́ля; с-ха́я река́ 
суха́ рі́чка (ріка́); с-ха́я сква́жина суха́ 
свердлови́на; с-ха́я фумаро́ла суха́ фума-
ро́ла; с-хо́е вещество́ суха́ речовина́; с-хо́е 
ло́же сухе́ ло́же; с-хо́е о́зеро сухе́ о́зеро;  
с-хо́е ру́сло сухе́ ру́сло; с. ана́лиз сухи́й 
ана́ліз; с. во́здух сухе́ пові́тря; с. газ сухи́й 
газ; с. кли́мат сухи́й клі́мат; с. песо́к су-
хи́й пісо́к; с. распла́в сухи́й розпла́в; 
с. та́лик сухи́й та́лик; с. у́голь сухе́ 
ву́гі́лля; с. элеме́нт сухи́й елеме́нт 
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сухолюби́вый сухолю́бний; с-вое рас-
те́ние сухолю́бна росли́на 

сухо́нский сухо́нський; с-кие слои́ су-
хо́нські шари́  

су́хость су́хість, -хості, т. -хістю 
су́ша су́ша, -ші, т. -шею, суході́л, -до́лу 
су́шка суші́ння, су́шення 
суши́льный суши́льний; с-ная ка́мера 

суши́льна ка́мера 
суши́ть[ся] суши́ти[ся], -шу́, су́шиш, 

су́шить[ться] 
сушмане́цкий сушмане́цький; с-кая 

сви́та сушмане́цька сві́та 
суща́но-пержа́нский суща́но-пержа́нський; 

С.-П-кая зо́на Суща́но-Пержа́нська зо́на 
суще́ственный істо́тний; с. минера́л 

істо́тний мінера́л 
существова́ние існува́ння; совме́стное с. 

спі́льне існува́ння 
существу́ющий ная́вний, існу́ючий; с-щая 

поро́да ная́вна (існу́юча) поро́да 
суэзи́т суези́т, -ту 
сфа́гновый сфа́гновий; с-вое боло́то 

сфа́гнове боло́то; с. ковёр сфа́гновий 
ки́лим; с. мочажи́нный торф сфа́гновий 
моча́рний торф; с. торф сфа́гновий торф 

сфа́гнум сфа́гнум, -му 
сфалери́т сфалери́т, -ту; жёлтый с. 

жо́втий сфалери́т; скорлу́пчатый с. шка-
ралу́пчастий сфалери́т; шарово́й с. кульо-
ви́й сфалери́т 

сфен сфен, -ну; бу́рый с. бу́рий сфен 
сфенети́т сфенети́т, -ту 
сфенити́т сфеніти́т, -ту 
сфено́ид сфено́їд, -да 
сфеноида́льный сфеноїда́льний 
сфеноли́т сфенолі́т, -та 
сфеномангани́т сфеномангані́т, -ту 
сфенофи́лловые сущ., мн. сфенофі́лові, -вих 
сфе́ра сфе́ра, -ри; а́томная с. а́томна 

сфе́ра; геодинами́ческая с. геодинамі́чна 
сфе́ра; ио́нная с. іо́нна сфе́ра; магмати́-
ческая с. магмати́чна сфе́ра; мозговы́е с-ры 
мозкові́ сфе́ри; с. восстановле́ния сфе́ра 
відно́влення; с. плейтекто́ники сфе́ра 
плейтекто́ніки; с. плюмтекто́ники сфе́ра 
плюмтекто́ніки; с. сла́бости сфе́ра 
сла́бкості; с. текто́ники ро́ста сфе́ра тек-
то́ніки ро́сту; с. текто́ники ядра́ сфе́ра 
текто́ніки ядра́ 

сфера́нкоры мн. сфера́нкори, -кор 

сфера́стеры мн. сфера́стери, -рів 
сфери́дии мн. сфери́дії, -дій 
сфериоли́т сферіолі́т, -ту 
сфериоли́товый сферіолі́товий 
сферио́н сферіо́н, -ру 
сфери́т сфери́т, -ту 
сфери́ческий сфери́чний; с-кая абер-

ра́ция сфери́чна абера́ція; с-кая волна́ 
сфери́чна хви́ля; с-кая зо́на сфери́чна 
зо́на; с-кая координа́та сфери́чна коор-
дина́та; с-кая прое́кция сфери́чна 
прое́кція; с-кая ра́ковина сфери́чна чере-
па́шка (му́шля, ско́йка); с-кая структу́ра 
сфери́чна структу́ра; с. агрега́т сфери́чний 
агрега́т; с. гармони́чный ана́лиз сфе-
ри́чний гармоні́йний (гармоні́чний) ана́ліз; 
с. заря́д взры́вчатых веще́ств (ВВ) сфе-
ри́чний заря́д вибухо́вих речови́н (ВР); 
с. слой сфери́чний шар  

сфери́чность сфери́чність, -ності, т. -ністю; 
с. зёрен сфери́чність зе́рен 

сферодесми́н сферодесмі́н, -ну 
сферодиалоги́т сферодіалогі́т, -ту 
сферо́ид сферо́їд, -да 
сфероида́льный сфероїда́льний; с-ная  

отде́льность сфероїда́льна окре́мість; с-ная 
структу́ра сфероїда́льна структу́ра; с-ная 
тексту́ра сфероїда́льна тексту́ра; с-ное зер-
но́ сфероїда́льне зе́рно́; с-ное строе́ние сфе-
роїда́льна будо́ва; с. железня́к сферої-
да́льний залізня́к 

сферо́идный сферо́їдний 
сферокобальти́т сферокобальти́т, -ту 
сферокло́ны мн. сферокло́ни, -нів 
сфероко́н сфероко́н, -ну 
сферокриста́лл сферокриста́л, -ла 
сфероли́т сферолі́т, -та; волокни́стый с. 

волокни́стий (волокнува́тий) сферолі́т; 
конкреацио́нный с. конкреаці́йний сфе-
ролі́т; кориоге́нный с. коріоге́нний сфе-
ролі́т; по́лый с. порожни́стий сферолі́т; 
радиа́льный с. радіа́льний сферолі́т; 
сло́жный с. складни́й сферолі́т; раз-
ветвлённый с. розгалу́жений сферолі́т; 
цементацио́нный с. цементаці́йний сфе-
ролі́т; центра́льный с. центра́льний сфе-
ролі́т; шарово́й с. кульови́й сферолі́т 

сфероли́товый сферолі́товий; с-вая 
структу́ра сферолі́това структу́ра; с-вая 
тексту́ра сферолі́това тексту́ра; с-вое 
строе́ние сферолі́това будо́ва; с. агрега́т 
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сферолі́товий агрега́т; с. фоноли́т сферо-
лі́товий фонолі́т 

сфероло́ид сфероло́їд, -да 
сфероморфи́ды мн. сфероморфі́ди, -дів 
сфероне́кк сфероне́к, -ка 
сферосидери́т сферосидери́т, -ту 
сферостильби́т сферостильбі́т, -ту 
сферотакси́т сферотакси́т, -ту 
сферофи́р сферофір́, -ру 
сферофири́т сферофіри́т, -ту 
сфинктозо́а сфінктозо́а (нескл.) 
сформирова́вшийся сформо́ваний;  

с-шаяся доли́на сформо́вана доли́на;  
с-шаяся река́ сформо́вана рі́чка (ріка́) 

схе́ма схе́ма, -ми; интегра́льная с. інте-
гра́льна схе́ма; принципиа́льная с. прин-
ципо́ва схе́ма; корреляцио́нная страти-
графи́ческая с. кореляці́йна стратигра-
фі́чна схе́ма; литмостратиграфи́ческая с. 
літмостратиграфі́чна схе́ма; полуцирку-
ляцио́нная с. напівциркуляці́йна схе́ма; 
стратиграфи́ческая с. стратиграфі́чна 
схе́ма; с. абсо́рбции схе́ма абсо́рбції; 
с. антисовпаде́ния схе́ма антизбі́гу; 
с. заде́ржанных совпаде́ний схе́ма за-
три́маних збі́гів; с. обрабо́тки про́бы 
схе́ма обро́бки про́би; с. опро́бования 
схе́ма випро́бування; с. совпаде́ний схе́ма 
збі́гів; с. соедине́ний схе́ма з'є́днань; 
с. сумми́рования схе́ма підсумо́вування; 
турмали́новая с. абсо́рбции турмалі́нова 
схе́ма абсо́рбції; унифици́рованная стра-
тиграфи́ческая с. уніфіко́вана стратигра-
фі́чна схе́ма; эквивале́нтная с. еквіва-
ле́нтна схе́ма 

схемати́ческий схемати́чний; с-кая ка́рта 
схемати́чна ка́рта (ма́па); с. магни́т схема-
ти́чний магні́т; с. про́филь схемати́чний 
про́філь; с. разре́з схемати́чний ро́зріз 

схиали́т схіалі́т, -ту 
схизодо́нтный схізодо́нтний; с. замо́к 

схізодо́нтний замо́к 
схизоли́т схізолі́т, -ту 
схизоли́товый схізолі́товий; с. порфи́р 

схізолі́товий порфі́р 
схизомице́ты мн. схізоміце́ти, -тів 
схизомо́рфный схізомо́рфний 
схизоне́вра схізоне́вра, -ри 
схисти́т схісти́т, -ту 
схистограни́т схістограні́т, -ту 
схисто́ид схісто́їд, -да 

схо́дство схо́жість, -жості, т. -жістю, 
(подобие) подіб́ність, -ності, т. -ністю; 
ро́дственное с. спорі́днена схо́жість; 
с. поря́дка поді́бність поря́дку 

сходя́щийся збі́жний; с-щаяся да́йка 
збі́жна да́йка; с-щаяся систе́ма тре́щин 
збі́жна систе́ма трі́щин; с-щаяся скла́дка 
збі́жна скла́дка; с. свет збі́жне сві́тло 

схожде́ние схо́дження; с. пласто́в 
схо́дження пласті́в (шарі́в) 

сцементи́рованный зцементо́ваний; с-ная 
ла́ва зцементо́вана ла́ва; с-ная поро́да 
зцементо́вана поро́да; с-ная ро́ссыпь зце-
менто́ване розси́пище (зцементо́ваний 
ро́зсип); с-ные отложе́ния зцементо́вані 
ві́дклади 

сцена́рий сцена́рій, -рію; филогене-
ти́ческий с. філогенети́чний сцена́рій 

сцепле́ние зче́плення; и́стинное с. спра́вж-
нє (ді́йсне) зче́плення; пове́рхностное с. 
поверхне́ве зче́плення 

сцептре́ллы мн. сцептре́ли, -ре́л 
сциали́т сціалі́т, -ту 
сциели́т сцієлі́т, -ту 
сцинтилло́метр сцинтило́метр, -ра 
сцинтилля́тор сцинтиля́тор, -ра 
сцинтилляцио́нный сцинтиляці́йний;  

с-ная ка́мера сцинтиляці́йна ка́мера; 
с. счётчик сцинтиляці́йний лічи́льник 

сцинтилля́ция сцинтиля́ція, -ції 
счётный лічи́льний; с-ная маши́на лі-

чи́льна маши́на; с-ная характери́стика 
дете́ктора лічи́льна характери́стика де-
те́ктора; с. дете́ктор лічи́льний дете́ктор 

счётчик лічи́льник, -ка; полупроводни-
ко́вый с. напівпровіднико́вий лічи́льник; 
пропорциона́льный с. пропорці́йний 
лічи́льник; сцинтилляцио́нный с. сцин-
тиляці́йний лічи́льник; с. Ге́йгера лі-
чи́льник Ге́йгера; с. излуче́ния лічи́льник 
випромі́нювання; с. оборо́тов лічи́льник 
о́бертів; торцо́вый с. торце́вий лічи́льник; 
электромехани́ческий с. елетромеха-
ні́чний лічи́льник 

съёмка зніма́ння, зйо́мка, -ки, д. и п. -мці, 
р. мн. -мок; автомоби́льная магни́тная с. 
автомобі́льне магні́тне зніма́ння (автомо-
бі́льна магні́тна зйо́мка); аэровизуа́льная с. 
аеровізуа́льне зніма́ння (аеровізуа́льна 
зйо́мка); аэрогравиметри́ческая с. аеро-
гравіметри́чне зніма́ння (аерогравіметри́чна 
зйо́мка); аэромагни́тная с. аеромагні́тне 
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зніма́ння (аеромагні́тна зйо́мка); аэрора-
диометри́ческая с. аерорадіометри́чне 
зніма́ння (аерорадіометри́чна зйо́мка); 
бактериа́льная с. бактеріа́льне зніма́ння 
(бактеріа́льна зйо́мка); барометри́ческая с. 
барометри́чне зніма́ння (барометри́чна 
зйо́мка); берегова́я с. берегове́ зніма́ння 
(берегова́ зйо́мка); би́тумная с. бі́тумне 
зніма́ння (бі́тумна зйо́мка); вариомет-
ри́ческая с. варіометри́чне зніма́ння (ва-
ріометри́чна зйо́мка); вертика́льная с. 
вертика́льне зніма́ння (вертика́льна 
зйо́мка); возду́шная с. пові́тря́не зніма́ння 
(пові́тря́на зйо́мка); высокото́чная с. ви-
сокото́чне зніма́ння (високото́чна зйо́мка); 
высо́тная подзе́мная с. висо́тна підзе́мна 
зйо́мка; га́зовая с. га́зове зніма́ння (га́зова 
зйо́мка); газоке́рновая с. газоке́рнове 
зніма́ння (газоке́рнова зйо́мка); ге́лиевая с. 
ге́лієве зніма́ння (ге́лієва зйо́мка); геобо-
тани́ческая с. геоботані́чне зніма́ння (гео-
ботані́чна зйо́мка); географи́ческая с. 
географіч́не зніма́ння (географіч́на 
зйо́мка); геодези́ческая с. геодези́чне зні-
ма́ння (геодези́чна зйо́мка); геокриоло-
ги́ческая с. геокріологі́чне зніма́ння (гео-
кріологі́чна зйо́мка); геологи́ческая с. 
геологі́чне зніма́ння (геологіч́на зйо́мка); 
геоморфологи́ческая с. геоморфологі́чне 
зніма́ння (геоморфологіч́на зйо́мка); гео-
терми́ческая с. геотермі́чне зніма́ння 
(геотермі́чна зйо́мка); геохими́ческая с. 
геохімі́чне зніма́ння (геохімі́чна зйо́мка); 
гидрогеологи́ческая с. гідрогеологіч́не 
зніма́ння (гідрогеологіч́на зйо́мка); гидро-
графи́ческая с. гідрографі́чне зніма́ння 
(гідрографі́чна зйо́мка); гидромагни́тная с. 
гідромагні́тне зніма́ння (гідромагні́тна 
зйо́мка); глазоме́рная с. окомі́рне зні-
ма́ння (окомі́рна зйо́мка); горизон-
та́льная с. горизонта́льне зніма́ння (гори-
зонта́льна зйо́мка); гравиметри́ческая с. 
гравіметри́чне зніма́ння (гравіметри́чна 
зйо́мка); гравитацио́нная с. гравітаці́йне 
зніма́ння (гравітаці́йна зйо́мка); дально-
ме́рная с. далекомір́не зніма́ння (далеко-
мі́рна зйо́мка); двухме́рная с. двови́мірне 
зніма́ння (двови́мірна зйо́мка); дета́льная с. 
дета́льне зніма́ння (дета́льна зйо́мка); ин-
жене́рно-геологи́ческая с. інжене́рно-гео-
логі́чне зніма́ння (інжене́рно-геологі́чна 
зйо́мка); инструмента́льная с. інструмен-

та́льне зніма́ння (інструмента́льна зйо́мка); 
крупномасшта́бная с. великомасшта́бне 
зніма́ння (великомасшта́бна зйо́мка); куп-
рометри́ческая с. купрометри́чне зні-
ма́ння (купрометри́чна зйо́мка); литогео-
хими́ческая с. літогеохімі́чне зніма́ння 
(літогеохімі́чна зйо́мка); люминесце́нтно-
минералоги́ческая с. люмінесце́нтно-
мінералогі́чне зніма́ння (люмінесце́нтно-
мінералогі́чна зйо́мка); магни́тная с. маг-
ні́тне зніма́ння (магні́тна зйо́мка); марк-
ше́йдерская с. маркше́йдерське зніма́ння 
(маркше́йдерська зйо́мка); маршру́тная с. 
маршру́тне зніма́ння (маршру́тна зйо́мка); 
ма́ятниковая с. ма́ятникове зніма́ння 
(ма́ятникова зйо́мка); ме́нзульная с. 
ме́нзульне зніма́ння (ме́нзульна зйо́мка); 
мерзло́тная с. мерзло́тне зніма́ння (мерз-
ло́тна зйо́мка); металлометри́ческая с. 
металометри́чне зніма́ння (металомет-
ри́чна зйо́мка); микробиологи́ческая с. 
мікробіологі́чне зніма́ння (мікробіологіч́на 
зйо́мка); морска́я с. морське́ зніма́ння 
(морська́ зйо́мка); назе́мная магни́тная с. 
назе́мне магні́тне зніма́ння (назе́мна маг-
ні́тна зйо́мка); одноме́рная с. однови́мірне 
зніма́ння (однови́мірна зйо́мка); пеше-
хо́дная с. пішохі́дне зніма́ння (пішохі́дна 
зйо́мка); планше́тная с. планше́тне зні-
ма́ння (планше́тна зйо́мка); площадна́я с. 
площове́ зніма́ння (площова́ зйо́мка); 
плюмбометри́ческая с. плюмбометри́чне 
зніма́ння (плюмбометри́чна зйо́мка); по-
дзе́мная с. підзе́мне зніма́ння (підзе́мна 
зйо́мка); полева́я с. польове́ зніма́ння 
(польова́ зйо́мка); поли́стная с. поарку-
ше́ве (поа́ркушне) зніма́ння (поаркуше́ва 
[поа́ркушна] зйо́мка); предвари́тельная с. 
попере́днє зніма́ння (попере́дня зйо́мка); 
прецизио́нная с. прецизі́йне зніма́ння 
(прецизі́йна зйо́мка); про́фильная с. 
про́фільне зніма́ння (про́фільна зйо́мка); 
рада́рная с. рада́рне зніма́ння (рада́рна 
зйо́мка); радиогидрологи́ческая с. радіо-
гідрологі́чне зніма́ння (радіогідрологіч́на 
зйо́мка); радиометри́ческая с. радіомет-
ри́чне зніма́ння (радіометри́чна зйо́мка); 
региона́льная с. регіона́льне зніма́ння 
(регіона́льна зйо́мка); рекогносци-
ро́вочная с. рекогносцирува́льне зніма́ння 
(рекогносцирува́льна зйо́мка); ртутномет-
ри́ческая с. ртутнометри́чне зніма́ння 
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(ртутнометри́чна зйо́мка); руднико́вая 
(рудни́чная) с. руднико́ве зніма́ння (руд-
нико́ва зйо́мка); сейсми́ческая с. сейс-
мі́чне зніма́ння (сейсмі́чна зйо́мка); сне-
гоме́рная с. снігомі́рне зніма́ння (сніго-
мі́рна зйо́мка); соедини́тельная с. спо-
лу́чне (з'є́днува́льне) знімання (сполу́чна 
[з'є́днува́льна] зйо́мка); солева́я с. сольове́ 
зніма́ння (сольова́ зйо́мка); спектра́льная с. 
спектра́льне зніма́ння (спектра́льна зйо́мка); 
станометри́ческая с. станометри́чне зні-
ма́ння (станометри́чна зйо́мка); струк-
ту́рная с. структу́рне зніма́ння (струк-
ту́рна зйо́мка); с. ме́рной ле́нтой зніма́ння 
(зйо́мка) мір́ною стріч́кою; с. ме́тодом 
сопротивле́ния зніма́ння (зйо́мка) 
ме́тодом о́пору; тахеометри́ческая с. та-
хеометри́чне зніма́ння (тахеометри́чна 
зйо́мка); топографи́ческая с. топогра-
фі́чне зніма́ння (топографі́чна зйо́мка); 
то́чная с. то́чне зніма́ння (то́чна зйо́мка); 
тре́ковая эманацио́нная с. тре́кове ема-
наці́йне зніма́ння (тре́кова еманаці́йна 
зйо́мка); триангуляцио́нная с. тріангуля-
ці́йне зніма́ння (тріангуляці́йна зйо́мка); 
тригонометри́ческая с. тригонометри́чне 
зніма́ння (тригонометри́чна зйо́мка); ура-
нометри́ческая с. уранометри́чне зні-
ма́ння (уранометри́чна зйо́мка); 
уско́ренная с. приско́рене (пришви́дшене) 
зніма́ння (приско́рена [пришви́дшена] 
зйо́мка); фотографи́ческая с. фотогра-
фі́чне зніма́ння (фотографі́чна зйо́мка); 
фотопланиметри́ческая с. фотопланімет-
ри́чне зніма́ння (фотопланіметри́чна 
зйо́мка); фторометри́ческая с. фторомет-
ри́чне зніма́ння (фторометри́чна зйо́мка); 
шлихова́я с. шліхове́ зніма́ння (шліхова́ 
зйо́мка); шпурова́я с. шпурове́ зніма́ння 
(шпурова́ зйо́мка); щелева́я с. щіли́нна 
зйо́мка; эманацио́нная с. еманаці́йне зні-
ма́ння (еманаці́йна зйо́мка) 

съёмный знімни́й; с. серде́чник знімне́ 
осе́рдя 

съёмочный зніма́льний; с-ная сеть зні-
ма́льна мере́жа; с-ная па́ртия зніма́льна 
па́ртія; с. ко́мпас зніма́льний ко́мпас; 
с. проте́ктор зніма́льний проте́ктор; 
с. светофи́льтр зніма́льний світлофі́льтр; 
с. теодоли́т зніма́льний теодолі́т 

съёмщик зйо́мник, -ка 

сы́зранский си́зранський; с-кая сви́та 
си́зранська сві́та; с-кие слои́ си́зранські 
шари́  

сынныри́т синири́т, -ту 
сыпу́честь си́пкість, -кості, т. -кістю, 

сипу́чість, -чості, т. -чістю 
сыпу́чий сипки́й, сипу́чий; с-чая поро́да 

сипка́ (сипу́ча) поро́да; с. грунт сипки́й 
(сипу́чий) ґрунт; с. песо́к сипки́й (си-
пу́чий) пісо́к; с. торф сипки́й торф 

сыре́ц сире́ць; забо́йный с. ви́бійний 
(забі́йний) сире́ць 

сыро́й (влажный) во́гкий, воло́гий, (не-
обработанный) сирови́й, сири́й; с-ра́я 
нефть сирова́ на́фта; с-ра́я руда́ сирова́ 
руда́; с-ра́я сели́тра сирова́ селі́тра; с. газ 
сирови́й газ; с. каоли́н сирови́й каолі́н; 
с. озокери́т сирови́й озокери́т; с. у́голь 
во́гке (сире́) ву́гі́лля 

сы́рость во́гкість, -кості, т. -кістю, 
си́рість, -рості, т. -рістю; го́рная с. гірська́ 
во́гкість (си́рість) 

сырт сирт, -ту 
сы́ртовый си́ртовий; с-вые отложе́ния 

си́ртові ві́дклади; с. релье́ф си́ртовий ре-
льє́ф 

сырцо́вый сирце́вий; с-вая гли́на сир-
це́ва гли́на 

сырьё сировина́, -ни́; высокоглино-
зёмное с. високоглинозе́мна сировина́; 
глинозёмное с. глинозе́мна сировина́; 
камнесамоцве́тное с. каменесамоцві́тна 
сировина́; каоли́новое с. каолі́нова сиро-
вина́; карбона́тное с. карбона́тна сирови-
на́; ква́рцевое с. ква́рцова сировина́; ке-
рами́ческое с. керамі́чна сировина́; 
кли́нкерное с. клі́нкерна сировина́; мине-
ра́льное с. мінера́льна сировина́; огне-
упо́рное с. вогнетривка́ сировина́; огне-
упо́рно-керами́ческое с. вогнетри́вко-
керамі́чна сировина́; песча́но-грави́йное с. 
піща́но-граві́йна сировина́; приро́дное с. 
приро́дна сировина́; стеко́льное с. скляна́ 
сировина́; стратеги́ческое минера́льное с. 
стратегі́чна мінера́льна сировина́; флю́со-
вое с. флю́сова сировина́; фосфа́тное с.  
фосфа́тна сировина́; хими́ческое с. хімі́чна 
сировина́; цеме́нтное с. цеме́нтна сировина́; 
цеоли́товое с. цеолі́това сировина́ 

сыссертски́т сисертські́т, -ту; руте́ние-
вый с. руте́нієвий сисертські́т 
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сэдбери́йский седбері́йський; с. отде́л 
седбері́йський ві́дділ 

сэдбери́т седбери́т, -ту 
сэра́к сера́к, -ка 
сюре́нский сюре́нський; сюре́нская 

сви́та сюре́нська сві́та 

сюрсасси́т сюрсаси́т, -ту 
сяжо́к ву́сик, -ка 
сянхуали́т сянхуалі́т, -ту 
сянцзяни́т сянцзяні́т, -ту 
ся́ра-о́ссо-гол ся́ра-о́со-гол, -лу 

 
 

Т 
 
таба́чный тютюно́вий; т-ная руда́ тю-

тюно́ва руда́ 
таббии́т табії́т, -ту 
табеллопо́ристый табелопо́ристий; т-тая 

сте́нка табелопо́риста сті́нка 
табеллорешётчатый табелоґратча́стий; 

т-тая сте́нка табелоґратча́ста сті́нка 
табе́ллы мн. табе́ли, -лів 
таберги́т табергі́т, -ту 
табиа́нский табіа́нський; т. я́рус та-

біа́нський я́рус 
табли́тчато-зерни́стый табли́тчасто-

зерни́стий; т.-з-тая структу́ра таб-
ли́тчасто-зерни́ста структу́ра 

табли́тчатый табли́тчастий; т-тая ки́но-
варь табли́тчаста кі́новар; т-тая пласти́нка 
табли́тчаста пласти́нка; т-тая структу́ра 
табли́тчаста структу́ра; т-тая фо́рма 
табли́тчаста фо́рма; т. агрега́т табли́тчастий 
агрега́т; т. криста́лл табли́тчастий криста́л; 
т. микроли́т табли́тчастий мікролі́т; 
т. о́блик табли́тчастий о́брис; т. шпат 
табли́тчастий шпат 

табли́ца табли́ця, -ці, т. -цею; арифме-
ти́ческая т. арифмети́чна табли́ця; диа-
хтоми́ческая т. діахтомі́чна табли́ця;  
кумуляти́вная т. кумуляти́вна табли́ця; 
ланцетови́дная т. ланцетоподі́бна 
табли́ця; определи́тельная т. визнача́льна 
табли́ця; политоми́ческая т. політомі́чна 
табли́ця; стратиграфи́ческая т. страти-
графі́чна табли́ця; т. геологи́ческого 
вре́мени табли́ця геологі́чного ча́су; 
т. преобразова́ния табли́ця перетво́рення; 
т. реше́ний табли́ця розв'я́зок (ви́рішень); 
т. си́тового ана́лиза табли́ця ситово́го 
ана́лізу; т. усло́вных обозначе́ний 
табли́ця умо́вних позна́чень; хроноло-
ги́ческая т. хронологі́чна табли́ця 

табли́чка табли́чка, -ки, д. и п. -чці, 
р. мн. -чок; амбулакра́льная т. амбула-
кра́льна табли́чка; база́льная т. база́льна 
табли́чка; брахиа́льная т. брахіа́льна 
табли́чка; вну́тренняя бокова́я т. 
вну́трішня бічна́ (бокова́) табли́чка; гипо-
дельто́идная т. гіподельто́їдна табли́чка; 
глазна́я т. о́чна табли́чка; дельто́идная т. 
дельто́їдна табли́чка; дистиха́льная т. 
дистиха́льна табли́чка; дополни́тельные 
по́ровые т-ки додатко́ві по́рові табли́чки; 
интербаза́льная т. інтербаза́льна 
табли́чка; интердистиха́льная т. інтерди-
стиха́льна табли́чка; интеррадиа́льная т. 
інтеррадіа́льна табли́чка; краева́я т. кра-
йова́ табли́чка; кро́ющая т. покривна́ 
табли́чка; ланцетови́дная т. ланцетопо-
ді́бна табли́чка; латера́льная т. лате-
ра́льна табли́чка; лучевы́е т-ки промене́ві 
табли́чки; маргина́льная т. маргіна́льна 
табли́чка; нару́жная бокова́я т. зо́внішня 
бічна́ (бокова́) табли́чка; нижнеосно́вная т. 
нижньоосно́вна табли́чка; ни́жняя ланце-
тови́дная т. ни́жня ланцетоподі́бна 
табли́чка; осно́вная т. осно́вна табли́чка; 
парабаза́льные т-ки парабаза́льні 
табли́чки; пиннуля́рная т. пінуля́рна 
табли́чка; промежу́точная т. промі́жна 
табли́чка; радиа́льная т. радіа́льна 
табли́чка; радиана́льная т. радіана́льна 
табли́чка; т. ча́шечки табли́чка ча́шечки; 
тегмина́льные т-ки тегміна́льні табли́чки; 
терга́льная т. терга́льна табли́чка; у́зкая т. 
вузька́ табли́чка; центра́льная т. 
центра́льна табли́чка; центридорса́льная т. 
центридорса́льна табли́чка; чешу́йчатая т. 
луска́та табли́чка; эпидельто́идная т. епі-
дельто́їдна табли́чка 

табли́чный табли́чний; т-ные да́нные 
табли́чні да́ні 
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табо́на табо́на, -ни 
табули́рование табулюва́ння 
табуло́иды мн. табуло́їди, -дів 
табулоте́ка табулоте́ка, -ки, д. и п. -те́ці, 

р. мн. -те́к 
табулофи́ллум табулофі́лум, -му 
та́булы мн. та́були, -бул 
та́буль та́буль, -лю, т. -лем 
табуля́риум табуля́ріум, -му 
табуля́рный табуля́рний; т-ная осева́я 

тру́бка табуля́рна осьова́ тру́бка; т-ная 
по́лость табуля́рна порожни́на; т-ная по́чка 
табуля́рна бру́нька; т-ная сте́нка табуля́рна 
сті́нка; т-ная фоссу́ла табуля́рна фосу́ла;  
т-ная часть табуля́рна части́на 

табуля́ты мн. табуля́ти, -ля́т 
тавистоки́т тавістокі́т, -ту 
тави́т таві́т, -ту 
тави́товый таві́товий; т. порфи́р таві́то-

вий порфі́р 
тавмави́т тавмаві́т, -ту 
таволати́т таволати́т, -ту 
тавори́т тавори́т, -ту 
таво́т таво́т, -ту 
таври́т таври́т, -ту 
таври́ческий таврі́йський; т-кая фор-

ма́ция таврі́йська форма́ція 
та́врский та́врський; т-кая сви́та 

та́врська сві́та 
тавтоно́мия тавтоно́мія, -мії 
тагаже́мский тагаже́мський; т-кая сви́та 

тагаже́мська сві́та 
таганро́гский таганро́зький; т. горизо́нт 

таганро́зький горизо́нт 
тагауи́т тагауї́т, -ту 
тагили́т тагілі́т, -ту 
та́гмы мн. та́гми, -мів 
таджери́т таджери́т, -ту 
таджики́т таджикі́т, -ту 
тазевелли́т тазевелі́т, -ту 
таити́т таїти́т, -ту 
таймыри́т таймири́т, -ту 
тайниоли́т тайніолі́т, -ту 
та́йновский та́йнівський; т-кие слои́ 

та́йнівські шари́  
тайя́к тайя́к, -ку 
таканели́т таканелі́т, -ту 
такати́нский такати́нський; т-кие слои́ 

такати́нські шари́  
такизоли́т такизолі́т, -ту 
такови́т такові́т, -ту 
такони́т таконі́т, -ту 

тако́нский тако́нський; т-кая скла́дча-
тость тако́нська складча́стість; т-кая фа́за 
горообразова́ния тако́нська фа́за гороут-
во́рення; т-кая фа́за скла́дчатости та-
ко́нська фа́за складча́стості 

такси́т такси́т, -ту; брекчиеви́дный т. 
брекчієподіб́ний такси́т; полоса́тый т. 
смуга́стий такси́т; структу́рный т. струк-
ту́рний такси́т 

такси́товый такси́товий; т-вая поро́да 
такси́това поро́да; т-вая структу́ра так-
си́това структу́ра; т-вая тексту́ра так-
си́това тексту́ра; т. га́ббро-долери́т так-
си́товий га́бро-долери́т 

такситоофи́товый такситоофі́товий;  
т-вая тексту́ра такситоофі́това тексту́ра 

таксо́диум таксо́діум, -му 
таксодо́нтный таксодо́нтний; т. замо́к 

таксодо́нтний замо́к 
таксо́лоф таксо́лоф, -фа 
таксо́н таксо́н, -на; голофилети́ческий т. 

голофілети́чний таксо́н; инадапти́вный т. 
інадапти́вний таксо́н; консервати́вный т. 
консервати́вний таксо́н; монофиле-
ти́ческий т. монофілети́чний таксо́н;  
номина́льный т. номіна́льний таксо́н; 
парафилети́ческий т. парафілети́чний 
таксо́н; полифилети́ческий т. поліфіле-
ти́чний таксо́н; эвадапти́чный т. евадап-
ти́чний таксо́н; эндеми́ческий т. енде-
мі́чний таксо́н 

таксонометри́ческий таксономет-
ри́чний; т-кая гру́ппа таксонометри́чна 
гру́па; т. ана́лиз таксонометри́чний ана́ліз 

таксономи́ческий таксономі́чний; т-кая 
едини́ца таксономі́чна одини́ця; т-кая 
иера́рхия таксономі́чна ієра́рхія; т-кие 
при́знаки таксономі́чні озна́ки; т. ранг 
таксономі́чний ранг; т-кое значе́ние так-
сономі́чне зна́чення; т-кое расстоя́ние 
таксономі́чна ві́дстань 

таксоно́мия таксоно́мія, -мії; анали-
ти́ческая т. аналіти́чна таксоно́мія; синте-
ти́ческая т. синтети́чна таксоно́мія; страти-
графи́ческая т. стратиграфі́чна таксоно́мія; 
числова́я т. числова́ таксоно́мія 

такти́т такти́т, -ту 
такы́р таки́р, -ру 
талакери́т талакери́т, -ту 
талала́евский талала́ївський; т-кая 

сви́та талала́ївська сві́та 
таласси́ды мн. таласи́ди, -си́д 
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таласси́ческий таласи́чний 
таласски́т таласкі́т, -ту 
талассоантекли́за таласоантеклі́за, -зи 
талассогене́з таласогене́з, -зу 
талассоге́нный таласоге́нний; т-ная  

равни́на таласоге́нна рівни́на; т-ные  
отложе́ния таласоге́нні ві́дклади 

талассогра́фия таласогра́фія, -фії 
талассократи́ческий, талассокра-

ти́чный таласократи́чний; т. эта́п таласо-
крати́чний ета́п; т-кое движе́ние таласо-
крати́чний рух 

талассократо́н таласократо́н, -на 
талассосинекли́за таласосинеклі́за, -зи 
талассостати́ческий таласостати́чний; 

т-кая терра́са таласостати́чна тера́са 
талассофи́льность таласофі́льність, -ності, 

т. -ністю 
талассофи́льный таласофі́льний 
талассохто́нный таласохто́нний; т. о́стров 

таласохто́нний о́стрів 
талаттоге́н талатоге́н, -ну 
талаттогенети́ческий талатогенети́чний 
талатоза́вр талатоза́вр, -ра 
та́левый тале́вий; т. кана́т тале́вий ка-

на́т (тале́ва ли́нва, тале́ва кодо́ла) 
талени́т талені́т, -ту 
талео́лы мн. талео́ли, -лів 
та́ли мн. та́лі, -лів 
та́лик та́лик, -ка; водоно́сный т. водо-

но́сний та́лик; инфильтрацио́нный т. ін-
фільтраці́йний та́лик; информацио́нный т. 
інформаці́йний та́лик; напо́рно-фильтра-
цио́нный т. напі́рно-фільтраці́йний та́лик; 
несквозно́й т. нена́скрізний та́лик; отри-
ца́тельный т. від'є́мний (негати́вний) 
та́лик; подозёрный т. підозе́рний та́лик; 
подру́словый (подруслово́й) т. підрусло-
ви́й та́лик; сквозно́й т. крізни́й 
(на́скрізний) та́лик; положи́тельный т. 
позити́вний та́лик; сухо́й т. сухи́й та́лик 

та́ликовый та́ликовий; т-вая труба́ та́ли-
кова труба́; т-вая щель та́ликова щі́ли́на 

талкуси́т талкуси́т, -ту 
талл тал, -лу 
та́ллиевый та́лієвий 
та́ллий та́лій, -лію 
таллинги́т талінгі́т, -ту 
та́ллиннский та́лліннський; т-кие слои́ 

та́лліннські шари́  
талло́м слань, -ні 

та́ловский та́лівський; т-кая сви́та 
та́лівська сві́та 

тальмоальгини́т тальмоальгіні́т, -ту 
таллофи́ты мн. талофі́ти, -тів  
та́ллус та́лус, -су 
талмесси́т талмеси́т, -ту 
талнахи́т талнахі́т, -ту 
талони́д талоні́д, -ду 
талури́н талури́н, -на 
та́лый розта́лий, та́лий; т-лая вода́ роз-

та́ла (та́ла) вода́; т. грунт розта́лий (та́лий) 
ґрунт; т. снег розта́лий (та́лий) сніг 

та́львег та́львег, -га 
тальк тальк, -ку; волокни́стый т. волок-

ни́стий (волокнува́тий) тальк; ка́льцие-
вый т. ка́льцієвий тальк; листова́тый т. 
листоподі́бний (листува́тий) тальк; 
ни́келевый т. ні́келевий тальк; отвер-
де́вший т. стверді́лий (стве́рдлий, затвер-
ді́лий, затве́рдлий, стужа́вілий) тальк; 
пло́тный т. щі́льний (густи́й, загу́слий, 
тверди́й) тальк; чешу́йчатый т. луска́тий 
тальк 

тальки́т талькі́т, -ту 
та́льковый та́льковий; т-вая земля́ 

та́лькова земля́; т-вая поро́да та́лькова 
поро́да; т-вая руда́ та́лькова руда́; т-вое 
ма́сло та́лькове ма́сло; т. ка́мень 
та́льковий ка́мінь; т. сла́нец та́льковий 
сла́нець; т. шерл та́льковий шерл; т. шпат 
та́льковий шпат 

талькообра́зный талькоподі́бний 
талькохлори́товый талькохлори́товий; 

т. ка́мень талькохлори́товий ка́мінь 
тальктрипли́т тальктриплі́т, -ло́ту 
та́люс та́люс, -су 
тамани́т тамані́т, -ту 
тама́нский тама́нський; т-кие слои́ та-

ма́нські шари́  
тамараи́т тамараї́т, -ту 
тамаруги́т тамаругі́т, -ту 
тамнапоро́идный тамнапоро́їдний; 

т. полипня́к тамнапоро́їдний поліпня́к 
тамнастеро́идный тамнастеро́їдний; 

т. кора́лл тамнастеро́їдний кора́л; т. по-
липня́к тамнастеро́їдний поліпня́к 

тампона́ж тампона́ж, -жу, т. -жем 
тампона́жный тампона́жний; т. агрега́т 

тампона́жний агрега́т; т. цеме́нт тампо-
на́жний цеме́нт 

тампони́рование тампонува́ння 
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танаи́сский танаїс́ький; т-кие слои́ та-
наї́ські шари́  

тананы́кский танани́цький; т-кая сви́та 
танани́цька сві́та 

танатари́т танатари́т, -ту 
танатоко́мплекс танатоко́мплекс, -су; 

аллохто́нный т. алохто́нний танато-
ко́мплекс 

танатоло́гия танатоло́гія, -гії 
танатома́сса танатома́са, -си 
танатото́п танато́п, -пу 
тангеи́т тангеї́т, -ту 
тангента́льный тангента́льний; т-ные 

и́глы тангента́льні голки́ 
тангенциа́льный тангенціа́льний; т-ная 

дислока́ция тангенціа́льна дислока́ція; 
т-ная скла́дка тангенціа́льна скла́дка;  
т-ная структу́ра тангенціа́льна структу́ра; 
т-ная фа́за тангенціа́льна фа́за; т-ное 
движе́ние тангенціа́льний рух; т-ное се-
че́ние тангенціа́льний перері́з; т-ные лу-
чи́ тангенціа́льні про́мені; т. разре́з танге-
нціа́льний ро́зріз; т. сброс тангенціа́льний 
скид; т. сдвиг тангенціа́льний зсув; 
т. толчо́к тангенціа́льний по́штовх 

та́нде́м та́нде́м, -ма 
та́нде́м-маши́на та́нде́м-маши́на, -ни 
та́нде́м-насо́с та́нде́м-насо́с, -са 
танели́т танелі́т, -ту 
тане́тский тане́тський; т. век тане́тський 

вік 
танзани́т танзані́т, -ту 
танибуши́т танібуши́т, -ту 
тани́т тані́т, -ту 
та́нкер та́нкер, -ра 
та́нкер-бункеро́вщик та́нкер-бункеру-

ва́льник, та́нкера-бункерува́льника 
танни́н тані́н, -ну 
танта́л танта́л, -лу 
тантали́т танталі́т, -ту; желе́зистый т. 

залі́зистий танталі́т; марганце́вистый т. 
марганце́вистий (манга́новистий) танталі́т 

тантали́т-колумби́т танталі́т-колумбі́т, 
танталі́ту-колумбі́ту 

танта́ловый танта́ловий; т-вая руда́ 
танта́лова руда́; т. сплав танта́ловий сплав 

танта́ло-ниоба́т танта́ло-ніоба́т, -ту; т.-н. 
ура́на тантало-ніоба́т ура́ну 

тантэвксени́т тантевксені́т, -ту 
тапальпи́т тапальпі́т, -ту 
тапиоли́т тапіолі́т, -ту 
тапи́р тапі́р, -ра 

тарамелли́т тарамелі́т, -ту 
тарами́т тарамі́т, -ту 
таранаки́т таранакі́т, -ту 
таранди́нский таранди́нський; т-кая 

сви́та таранди́нська сві́та 
таранно́нский тарано́нський; т. сла́нец 

тарано́нський сла́нець 
тарантули́т тарантулі́т, -ту 
тарапакаи́т тарапакаїт́, -ту 
тара́совский тара́сівський; т-кая сви́та 

тара́сівська сві́та 
тараспи́т тараспі́т, -ту 
тарата́шский тарата́ський; т-кая сви́та 

тарата́ська сві́та 
тарбага́нский тарбага́нський; т. я́рус 

тарбага́нський я́рус 
тарбутти́т тарбути́т, -ту 
тарденуа́з тарденуа́з, -зу 
тарденуа́зский тарденуа́зький; т-кая 

культу́ра тарденуа́зька культу́ра 
тариро́вочный тарирува́льний; т-ная 

крива́я тарирува́льна крива́ 
тарничёрский тарничо́рський; т-кая 

сви́та тарничо́рська сві́та 
тарновитци́т тарновітци́т, -ту 
тарновски́т тарновські́т, -ту 
тарта́льный тарта́льний; т-ные рабо́ты 

тарта́льні робо́ти; т. бараба́н тарта́льний 
бараба́н; т. кана́т тарта́льний кана́т; т. чан 
тарта́льний чан; т. я́щик тарта́льний я́щик 

тарта́ние (нефти) тарта́ння 
тарта́т тарта́т, -ту 
тарфико́н тарфіко́н, -ну 
тарфицерако́н тарфіцерако́н, -ну 
тарфицерако́новый тарфіцерако́новий; 

т-вая ра́ковина тарфіцерако́нова чере-
па́шка (му́шля, ско́йка) 

тарханку́тский тарханку́тський; т-кая 
сви́та тарханку́тська сві́та; т-кие слои́ 
тарханку́тські шари́  

тарха́нский тарха́нський; т-кая сви́та 
тарха́нська сві́та 

тары́н тари́н, -ну 
таскы́л таски́л, -лу 
тасмани́т тасмані́т, -ту 
тасмани́товый тасмані́товий; т. сла́нец 

тасмані́товий сла́нець 
тамано́ид тамано́їд, -да 
тасни́т тасні́т, -ту 
татаркаи́т татаркаї́т, -ту 
тата́рский тата́рський; т. я́рус тата́р-

ський я́рус 
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татарски́т татарські́т, -ту 
таумаси́т таумаси́т, -ту 
таури́н таури́н, -ну 
таурисци́т таурисци́т, -ту 
таутири́т таутири́т, -ту 
таутоли́т таутолі́т, -ту 
тафогене́з тафогене́з, -зу 
тафогени́я тафогені́я, -ні́ї 
тафогеосинклина́ль тафогеосинкліна́ль, 

-лі, т. -ллю 
тафоге́рм тафоге́рм, -му 
тафо́глиф тафо́гліф, -фу 
тафономи́ческий тафономі́чний; т-кая 

фа́ция тафономі́чна фа́ція; т. ана́лиз тафо-
номі́чний ана́ліз; т. цикл тафономі́чний цикл 

тафоно́мия тафоно́мія, -мії 
тафофло́ра тафофло́ра, -ри 
тафоцено́з тафоцено́з, -зу; автиге́нный 

(аутиге́нный) т. автиге́нний (аутиге́нний) 
тафоцено́з; аллотигенный т. алотиге́нний 
тафоцено́з; асинхро́нный т. асинхро́нний 
тафоцено́з 

тафрогене́з тафрогене́з, -зу 
тафрогенети́ческий тафрогенети́чний;  

т-кая фа́за геотектони́ческого ци́кла  
тафрогенети́чна фа́за геотектоні́чного ци́клу 

тафроли́т тафролі́т, -ту 
тафросинекли́за тафросинеклі́за, -зи 
таффе́йт тафе́йт, -ту 
тахгидри́т тахгідри́т, -ту 
тахео́метр тахео́метр, -ра 
тахеометри́ст тахеометри́ст, -та 
тахеометри́ческий тахеометри́чний; т-кая 

съёмка тахеометри́чне зніма́ння (тахеомет-
ри́чна зйо́мка) 

тахеоме́три́я тахеоме́трія, -рії 
тахигене́зис тахігене́зис, -су 
тахили́т тахілі́т, -ту; гаюи́новый т. 

гаюї́новий тахілі́т; ло́жный т. не-
спра́вжній тахілі́т 

тахисейсми́ческий тахісейсмі́чний; т-кое 
колеба́ние тахісейсмі́чне колива́ння 

тахо́метр тахо́метр, -ра 
тахоско́п тахоско́п, -па 
та́цинский та́цинський; т-кая сви́та 

та́цинська сві́та 
та́шковский та́шківський; т-кая сви́та 

та́шківська сві́та 
та́школьский та́школьський; т-кая 

сви́та та́школьська сві́та 
ташлы́кский ташли́цький; т-кая сви́та 

ташли́цька сві́та 

тащена́кский тащена́цький; т. горизо́нт 
тащена́цький горизо́нт 

та́яние та́нення, розтава́ння; подледни-
ко́вое т. підльодовико́ве та́нення (розта-
ва́ння) 

та́ять та́нути, -не, розтава́ти, розтає́ 
твалчрелидзеи́т твалчрелідзеї́т, -ту 
твейти́т твейти́т, -ту 
твейтози́т твейтози́т, -ту 
тверде́ние тверді́ння, тве́рднення 
тверде́ть тверді́ти, -ді́є, тве́рднути, -не 
твердопла́вкость твердопла́вкість, -кості, 

т. -кістю 
твердоспла́вный твердоспла́вний; т-ная 

пласти́нка твердоспла́вна пласти́нка 
твердостеклова́тый твердосклува́тий, 

твердоскли́стий 
твёрдость тве́рдість, -дості, т. -дістю; 

абсолю́тная т. абсолю́тна тве́рдість; ак-
ти́вная т. акти́вна тве́рдість; высо́кая т. 
висо́ка тве́рдість; есте́ственная т. при-
ро́дна тве́рдість; ма́лая т. мала́ тве́рдість; 
относи́тельная т. відно́сна тве́рдість; 
пове́рхностная т. поверхне́ва тве́рдість; 
склерометри́ческая т. склерометри́чна 
тве́рдість; сре́дняя т. сере́дня тве́рдість; 
т. минера́лов тве́рдість мінера́лів; т. по 
Брне́йллю тве́рдість за Брне́йллем; т. по 
Ви́ккерсу тве́рдість за Ві́ккерсом; т. по 
шкале́ Моо́са тве́рдість за шкало́ю Моо́са; 
уме́ренная т. помі́рна тве́рдість; 
усто́йчивая т. стійка́ (ста́ла) тве́рдість; 
щелочна́я т. лу́жна тве́рдість 

твёрдофа́зный твердофа́зний; т-ное 
превраще́ние твердофа́зне перетво́рення 

твёрдый тверди́й; амо́рфное т-дое те́ло 
амо́рфне тверде́ ті́ло; т-дая древеси́на 
тверда́ деревина́; т-дая нефть тверда́ 
на́фта; т-дая фа́за тверда́ фа́за; т-дое 
вещество́ тверда́ речовина́; т-дое дно твер-
де́ дно; т-дое те́ло тверде́ ті́ло; т. би́тум 
тверди́й бі́тум; т. битумино́зный у́голь 
тверде́ бітуміно́зне ву́гі́лля; т. валу́н твер-
ди́й валу́н; т. вы́брос тверди́й ви́кид; 
т. известня́к тверди́й вапня́к; т. магнети́т 
тверди́й магнети́т; т. на́рост тверди́й 
на́ріст; т. раство́р тверди́й ро́зчин; т. ра-
схо́д пото́ка тверда́ (ста́ла, незмі́нна) 
ви́трата пото́ку; т. свине́ц тверди́й сви-
не́ць; т. углеро́д тверди́й вугле́ць 

твинни́т твіні́т, -ту 



тво тек 

768 

творо́жистый сирни́стий; т-тая струк-
ту́ра сирни́ста структу́ра 

теалли́т теалі́т, -ту 
теггогли́фы мн. тегоглі́фи, -фів 
тегеле́н тегеле́н, -ну 
тегме́н тегме́н, -ну 
тегме́нтум тегме́нтум, -му 
тегмина́льный тегміна́льний; т-ные 

табли́чки тегміна́льні табли́чки 
те́гула те́гула, -ли 
тегулифери́новый тегуліфери́новий; 

т. горизо́нт тегуліфери́новий горизо́нт 
тейлори́т тейлори́т, -ту 
тейльзо́на тейльзо́на, -ни 
тейльхро́м тейльхро́м, -му 
тейнеи́т тейнеї́т, -ту 
те́ка те́ка, -ки, д. и п. те́ці, р. мн. тек;  

дентикуля́тная т. дентикуля́тна те́ка 
тека́льный тека́льний; т-ная группи-

ро́вка тека́льне угрупо́вання; т. шип те-
ка́льний шип 

текномо́рфы мн. текномо́рфи, -фів 
текодо́нты мн. текодо́нти, -тів 
текоиде́и мн. текоіде́ї, -де́й 
текори́за текори́за, -зи 
текосфе́ра текосфе́ра, -ри 
теко́товый теко́товий; т. при́знак 

теко́това озна́ка 
тексиге́нный тексиге́нний; т-ная по-

ро́да тексиге́нна поро́да 
текстуля́риевый текстуля́рієвий 
тексту́ра тексту́ра, -ри; алеври́товая т. 

алеври́това тексту́ра; алевроли́товая т. 
алевролі́това тексту́ра; алевропели́товая т. 
алевропелі́това тексту́ра; амигдало́идная т. 
амигдало́їдна тексту́ра; апли́товая т. ап-
лі́това тексту́ра; атакси́товая т. атак-
си́това тексту́ра; беспоря́дочная т. без-
ла́дна тексту́ра; битораку́шечная т. біто-
черепа́шкова тексту́ра; битумино́зная т. 
бітуміно́зна тексту́ра; бли́нчатая т. млин-
ча́ста тексту́ра; бобо́вая т. бобо́ва текс-
ту́ра; бре́кчиевая т. бре́кчієва тексту́ра; 
брекчиеви́дная т. брекчієподіб́на текс-
ту́ра; будини́рованная т. будино́вана текс-
ту́ра; вакуоля́рная т. вакуоля́рна текс-
ту́ра; вариоли́товая т. варіолі́това текс-
ту́ра; венцо́вая т. вінце́ва тексту́ра; 
ветви́стая т. гілля́ста (гілча́ста) тексту́ра; 
вкра́пленная т. вкра́плена тексту́ра; вол-
ни́стая т. хвиля́ста тексту́ра; волокни́сто-
линзови́дная т. волокни́сто-лінзоподі́бна 

(волокнува́то-лінзоподі́бна) тексту́ра; 
ге́лиевая т. ге́лієва тексту́ра; гли́нистая т. 
гли́ниста (гли́няста) тексту́ра; гне́йсовая т. 
гне́йсова тексту́ра; гнейсови́дная (гней-
сообра́зная) т. гнейсоподі́бна тексту́ра; 
горо́ховая т. горо́хова тексту́ра; грани-
то́идная т. граніто́їдна тексту́ра; гра-
фи́ческая т. графі́чна тексту́ра; гре-
бе́нчатая т. гребі́нчаста (гребін́чата) текс-
ту́ра; гроздеви́дная т. гроноподі́бна текс-
ту́ра; грубомозаи́чная т. грубомозаї́чна 
тексту́ра; гу́бчатая т. гу́бчаста (гу́бчата) 
тексту́ра; гу́бчато-я́щичная т. гу́бчасто-
я́щико́ва (гу́бчато-я́щико́ва) тексту́ра; ден-
дри́товая т. дендри́това тексту́ра; дефор-
мацио́нная т. деформаці́йна тексту́ра; 
діагона́льно-слои́стая т. діагона́льно-
шарува́та тексту́ра; динамофлюида́льная т. 
динамофлюїда́льна тексту́ра; дирек-
ти́вная т. директи́вна тексту́ра; диффу-
зио́нная т. дифузі́йна тексту́ра; диф-
фу́зная т. дифу́зна тексту́ра; дробова́я т. 
дробова́ тексту́ра; друзи́товая т. дру-
зи́това текстура; дру́зовая т. дру́зова текс-
ту́ра; желвакообра́зная т. жовноподі́бна 
текстура; жео́довая т. жео́дова тексту́ра; 
жи́льная т. жи́льна тексту́ра; зерни́стая т. 
зерни́ста тексту́ра; зерни́сто-сла́нцевая т. 
зерни́сто-сла́нцева тексту́ра; изо́гнуто-
сланцева́тая т. зі́гнено-сланцюва́та (зі́гнуто-
сланцюва́та) тексту́ра; каверно́зная т. 
каверно́зна тексту́ра; ка́пельная (капле-
ви́дная) т. крапли́нна (краплеподі́бна) 
тексту́ра; карио́зная т. каріо́зна тексту́ра; 
карка́сная т. карка́сна тексту́ра; кар-
ни́зная т. карни́зна тексту́ра; кока́рдовая т. 
кока́рдова тексту́ра; кокколи́товая т. 
коколі́това тексту́ра; колосови́дная т. 
колосоподі́бна тексту́ра; ко́льчатая т. 
кільча́ста тексту́ра; комкова́тая т. груд-
кува́та тексту́ра; конгломератови́дная т. 
конгломератоподі́бна тексту́ра; конкре-
цио́нная т. конкреці́йна тексту́ра; концен-
три́чески-зона́льная т. концентри́чно-
зона́льна тексту́ра; копроге́нная т. копро-
ге́нна тексту́ра; ко́рковая т. кі́ркова текс-
ту́ра; косослои́стая т. косошарува́та текс-
ту́ра; криоге́нная т. кріоге́нна тексту́ра; 
кристалли́ческая т. кристалі́чна текс-
ту́ра; крупнозерни́стая т. крупнозерни́ста 
тексту́ра; крупнопорфи́ровая т. крупно-
порфір́ова тексту́ра; крупносла́нцевая т. 
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крупносла́нцева тексту́ра; кумулофи́ро-
вая т. кумулофі́рова тексту́ра; ле́нточная т. 
стрічкова́ тексту́ра; ликвацио́нная т. лік-
ваці́йна тексту́ра; лине́йная т. ліні́йна 
тексту́ра; лине́йно-паралле́льная т. лі-
ні́йно-парале́льна тексту́ра; линзови́дная т. 
лінзоподі́бна тексту́ра; линзови́дно-
микрослои́стая т. лінзоподі́бно-мікроша-
рува́та тексту́ра; листова́тая т. листува́та 
тексту́ра; листова́я т. листова́ тексту́ра; 
лучи́стая т. промени́ста тексту́ра; 
ма́ковая т. ма́кова тексту́ра; мандельш-
те́йновая т. мандельште́йнова тексту́ра; 
масси́вная т. маси́вна тексту́ра; мелкозер-
ни́стая т. дрібнозерни́ста тексту́ра; мел-
копузы́рчатая т. дрібнопузи́рча́ста (дріб-
нопухи́рча́ста) тексту́ра; метафлюи-
да́льная т. метафлюїда́льна тексту́ра; 
миаргили́товая т. міаргіліт́ова тексту́ра; 
миароли́товая т. міаролі́това тексту́ра; 
микрослои́стая т. мікрошарува́та текс-
ту́ра; миндалеви́дная (миндалеобра́зная) т. 
мигдалеподіб́на тексту́ра; миндале-
ка́менная т. мигдалекам'яна́ тексту́ра; 
мирмеки́товая т. мірмекіт́ова тексту́ра; 
модуля́рная т. модуля́рна тексту́ра; мо-
заи́чная т. мозаї́чна тексту́ра; моне́тная т. 
моне́тна тексту́ра; мохови́дная т. мохопо-
ді́бна тексту́ра; муа́ровая т. муа́рова текс-
ту́ра; мылови́дная т. милоподі́бна текс-
ту́ра; навесна́я т. навісна́ тексту́ра; на-
слоённая т. нашаро́вана тексту́ра; натёч-
но-скорлу́пчатая т. наті́чно-шкаралу́п-
часта тексту́ра; небули́товая т. небулі́това 
тексту́ра; некристалли́ческая т. некрис-
талі́чна тексту́ра; неодноро́дная т. неод-
норі́дна тексту́ра; неопредели́мая т. неви-
значна́ тексту́ра; неориенти́рованная т. 
неорієнто́вана тексту́ра; непра́вильно-
такси́товая т. непра́вильно-такси́това 
тексту́ра; нерассланцо́ванная т. нероз-
сланцьо́вана тексту́ра; неслои́стая т. неша-
рува́та тексту́ра; несогла́сная т. незгі́дна 
тексту́ра; нодуля́рная т. нодуля́рна текс-
ту́ра; норма́льно-слои́стая т. норма́льно-
шарува́та тексту́ра; облакоподо́бная т. 
хмароподі́бна тексту́ра; орбикуля́рная т. 
орбікуля́рна тексту́ра; оре́ховая т. горі́-
хова тексту́ра; ориенти́рованная т. орієн-
то́вана тексту́ра; очко́вая т. очко́ва текс-
ту́ра; паралле́льная т. парале́льна текс-
ту́ра; паралле́льно-такси́товая т. пара-

ле́льно-такси́това тексту́ра; пемзови́дная т. 
пемзоподіб́на тексту́ра; пе́нистая т. пі́нява 
(пі́няста, пі́ни́ста) тексту́ра; перви́чная т. 
перви́нна тексту́ра; перви́чно-гне́йсовая т. 
перви́нно-гне́йсова тексту́ра; перви́чно-
поло́счатая т. перви́нно-смуга́ста текс-
ту́ра; перекрёстно-слои́стая т. пере-
хре́сно-шарува́та тексту́ра; перек-
ре́щивающаяся т. перехре́щувана (пере-
хре́сна, навхре́сна) тексту́ра; перепле-
та́ющаяся т. переплітна́ тексту́ра; пери-
фери́ческая т. перифери́чна тексту́ра; 
перли́товая т. перлі́това тексту́ра; 
пеще́ристая т. пече́риста тексту́ра; план-
паралле́льная т. план-парале́льна текс-
ту́ра; пласти́нчатая крупносла́нцевая т. 
пласти́нчаста крупносла́нцева тексту́ра; 
пластова́я т. пластова́ (шарова́) тексту́ра; 
плитняко́вая т. плитняко́ва тексту́ра; 
пло́йчатая т. пло́йчата (пло́йчаста) текс-
ту́ра; пло́ско-паралле́льная т. пло́ско-
парале́льна тексту́ра; плоскостна́я т. 
площи́нна тексту́ра; пло́тная т. щі́льна 
тексту́ра; поду́шечная т. подушча́на (по-
душко́ва) тексту́ра; полоса́тая т. смуга́ста 
тексту́ра; поло́счатая т. смуга́ста текс-
ту́ра; по́ристая т. по́риста тексту́ра; поч-
кови́дная т. брунькоподі́бна тексту́ра; 
псамми́товая т. псамі́това тексту́ра; псе-
фи́товая т. псефі́това тексту́ра; пузы́рча-
тая т. пузи́рча́ста (пухи́рча́ста) тексту́ра; 
пылеви́дная т. пилоподі́бна (пилува́та) 
тексту́ра; пятни́стая т. плями́ста тексту́ра; 
равноме́рно-зерни́стая т. рівномі́рно-
зерни́ста тексту́ра; ра́ковистая т. 
ра́ковиста тексту́ра; решётчатая т. ґрат-
ча́ста тексту́ра; ритми́чно-слои́стая т. 
ритмічно-шарува́та тексту́ра; ро́вная т. 
рі́вна тексту́ра; рожко́вая т. ріжко́ва текс-
ту́ра; сахарови́дная т. цукроподі́бна текс-
ту́ра; свилева́тая т. зави́лькувата тексту́ра; 
се́тчатая т. сітча́ста (сітча́та) тексту́ра; син-
нейси́ческая т. синейси́чна тексту́ра; ско-
ли́товая т. сколі́това тексту́ра; сланце-
ва́тая т. сланцюва́та тексту́ра; слои́стая т. 
шарува́та тексту́ра; слои́сто-такси́товая т. 
шарува́то-такси́това тексту́ра; случа́йная т. 
випадко́ва тексту́ра; снопови́дная т. сно-
поподі́бна тексту́ра; сосцеви́дная т. сос-
коподі́бна тексту́ра; сплошна́я т. суці́льна 
тексту́ра; сталакти́товая т. сталакти́това 
тексту́ра; стилоли́товая т. стилолі́това 
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тексту́ра; сто́лбчатая т. стовпча́ста (стовп-
ча́та) тексту́ра; страто́идная т. страто́їдна 
тексту́ра; строматоли́товая т. стромато-
лі́това тексту́ра; сфероида́льная т. сферої-
да́льна тексту́ра; сфероли́товая т. сферо-
лі́това тексту́ра; такси́товая т. такси́това 
тексту́ра; такситоофи́товая т. такситоо-
фі́това тексту́ра; т. взму́чивания тексту́ра 
зму́лювання (скаламу́чування); т. вло́жен-
ных ко́нусов тексту́ра вкла́дених ко́нусів; 
т. ге́лей тексту́ра ге́лів; т. ополза́ния текс-
ту́ра зсува́ння (сповза́ння); т. растре́с-
кивания тексту́ра розтрі́скування; т. руды́ 
тексту́ра руди́; т. тече́ния тексту́ра течії́; 
толстосланцева́тая т. товстосланцюва́та 
тексту́ра; тонкозерни́стая т. тонкозерни́ста 
тексту́ра; тонколистова́тая т. тонколисту-
ва́та тексту́ра; тонкопласти́нчатая т. тон-
копласти́нчаста тексту́ра; тонкосланце-
ва́тая т. тонкосланцюва́та тексту́ра; трахи-
то́идная т. трахіто́їдна тексту́ра; тру́бчатая т. 
трубча́ста тексту́ра; узо́рчатая т. візе-
ру́нчаста тексту́ра; фарфорови́дная т. фар-
фороподі́бна тексту́ра; фельзи́товая т. фель-
зи́това тексту́ра; фла́зерная т. фла́зерна 
тексту́ра; флюида́льная т. флюїда́льна текс-
ту́ра; флюида́льно-такси́товая т. флюї-
да́льно-такси́това тексту́ра; фу́нтиковая т. 
фу́нтикова тексту́ра; хлопьева́тая т. пласті-
вча́ста тексту́ра; цельнораку́шечная т. су-
цільночерепа́шкова тексту́ра; цеме́нтная т. 
цеме́нтна тексту́ра; центри́ческая т. цент-
ри́чна тексту́ра; цикли́ческая т. циклі́чна 
тексту́ра; червеобра́зная т. черв'якопо-
ді́бна тексту́ра; черепи́тчатая т. чере-
пи́чна тексту́ра; черепи́тчато-микро-
слои́стая т. черепи́чно-мікрошарува́та 
тексту́ра; чечеви́чная т. сочеви́чна текс-
ту́ра; шарова́я т. кульова́ тексту́ра; 
ша́хматная т. ша́хова тексту́ра; шесто-
ва́тая т. жерди́нчаста (жердинува́та) текс-
ту́ра; шла́ковая т. шла́кова тексту́ра; 
шлакови́дная т. шлакоподі́бна тексту́ра; 
шли́ровая т. шлі́рова тексту́ра; шли́ро-
такси́товая т. шлі́ро-такси́това текстура; 
эвтекти́ческая т. евтекти́чна тексту́ра; 
экзоге́нная т. екзоге́нна тексту́ра; эндо-
ге́нная т. ендоге́нна тексту́ра; яче́истая т. 
комір́часта (по́риста) тексту́ра; я́щичная 
т. руд я́щикова тексту́ра руд 

текти́т текти́т, -ту 

текти́ческий текти́чний; т. поря́док 
кристаллиза́ции текти́чний поря́док кри-
сталіза́ції 

тектовулкани́ческий тектовулкані́чний; 
т-кая структу́ра тектовулкані́чна структу́ра 

тектоге́н тектоге́н, -ну 
тектогене́з тектогене́з, -зу; германоти́п-

ный т. германоти́пний тектогене́з; гравита-
цио́нный т. гравітаці́йний тектогене́з; ра-
диа́льный т. радіа́льний тектогене́з 

тектогенети́ческий тектогенети́чний 
тектодо́нты мн. тектодо́нти, -тів 
тектоло́гия тектоло́гія, -гії 
тектомо́рфный тектомо́рфний 
тектонеомо́рфный тектонеомо́рфний 
текто́ника текто́ніка, -ки, д. и п. -ніці; 

бацикли́ческая т. бациклі́чна текто́ніка; 
бло́чная т. бло́кова (бло́чна) текто́ніка; 
вертика́льная т. вертика́льна текто́ніка; 
генети́ческая т. генети́чна текто́ніка; 
ги́псовая т. гі́псова текто́ніка; глуби́нная т. 
глиби́нна текто́ніка; глы́бовая т. бри́лова 
(гли́бова) текто́ніка; гравитацио́нная т. 
гравітаці́йна текто́ніка; допли́тная т. до-
пли́тна текто́ніка; дору́дная т. дору́дна 
текто́ніка; интрузи́вная т. інтрузи́вна 
текто́ніка; истори́ческая т. істори́чна 
текто́ніка; кинети́ческая т. кінети́чна 
текто́ніка; контракцио́нная т. контрак-
ці́йна текто́ніка; море́нная т. море́нна 
текто́ніка; морфологи́ческая т. морфоло-
гі́чна текто́ніка; надви́говая т. насувна́ 
текто́ніка; нове́йшая т. нові́тня текто́ніка; 
о́бщая т. зага́льна текто́ніка; пове́рх-
ностная т. поверхне́ва текто́ніка; попе-
ре́чно-сдвижна́я т. попере́чно-зсувна́ 
текто́ніка; региона́льная т. регіона́льна 
текто́ніка; соляна́я т. соляна́ текто́ніка; 
т. выжима́ния текто́ніка витиска́ння; 
т. литосфе́рных плит текто́ніка літо-
сфе́рних плит; т. плит текто́ніка плит 

тектони́т тектоні́т, -ту; втори́чный т. 
втори́нний тектоні́т; настоя́щий т. 
спра́вжній тектоні́т; перви́чный т. пер-
ви́нний тектоні́т; преде́льный т. гра-
ни́чний тектоні́т 

тектони́ческий тектоні́чний; поло-
жи́тельный т. элеме́нт позити́вний тек-
тоні́чний елеме́нт; региона́льная т-кая 
структу́ра регіона́льна тектоні́чна струк-
ту́ра; сла́бый т. толчо́к слабки́й текто-
ні́чний по́штовх; совреме́нные т-кие 
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движе́ния суча́сні тектоні́чні ру́хи; т-кая 
акти́вность тектоні́чна акти́вність; т-кая 
бре́кчия тектоні́чна бре́кчія; т-кая 
впа́дина тектоні́чна запа́дина; т-кая 
высота́ тектоні́чна висота́; т-кая гео-
ло́гия тектоні́чна геоло́гія; т-кая гли́на 
тектоні́чна гли́на; т-кая гли́нка текто-
ні́чна гли́нка; т-кая гора́ тектоні́чна гора́; 
т-кая депре́ссия тектоні́чна депре́сія;  
т-кая дислока́ция тектоні́чна дислока́ція; 
т-кая доли́на тектоні́чна доли́на; т-кая 
закономе́рность тектоні́чна законо-
мі́рність; т-кая зо́на тектоні́чна зо́на;  
т-кая ка́рта тектоні́чна ка́рта (ма́па);  
т-кая ли́ния тектоні́чна лі́нія; т-кая ло-
ву́шка тектоні́чна па́стка; т-кая не-
усто́йчивая о́бласть тектоні́чна нестійка́ 
о́бласть; т-кая ось тектоні́чна вісь; т-кая 
па́уза тектоні́чна па́уза; т-кая пе́тля тек-
тоні́чна петля́; т-кая подзо́на тектоні́чна 
підзо́на; т-кая селе́кция тектоні́чна се-
ле́кція; т-кая систе́ма тектоні́чна систе́ма; 
т-кая структу́ра тектоні́чна структу́ра;  
т-кая терра́са тектоні́чна тера́са; т-кая 
тре́щина тектоні́чна трі́щина; т-кая унасле́-
дованность тектоні́чна успадко́ваність;  
т-кая фа́за тектоні́чна фа́за; т-кая фо́рма 
тектоні́чна фо́рма; т-кая чешуя́ текто-
ні́чна луска́; т-кая эволю́ция Земли́ тек-
тоніч́на еволю́ція Землі́; т-кая эвста́зия 
тектоні́чна евста́зія; т-кая экра-
ни́рованная нефтеза́лежь тектоні́чний 
екрано́ваний нафтопо́клад; т-кая эро́зия 
тектоні́чна еро́зія; т-кие усло́вия текто-
ні́чні умо́ви; т. автохто́н тектоні́чний ав-
тохто́н; т. аге́нт тектоні́чний аге́нт; т. бас-
се́йн тектоні́чний басе́йн; т. блок текто-
ні́чний блок; т. вал тектоні́чний вал; 
т. врезно́й меа́ндр тектоні́чний урізни́й 
(врізни́й) меа́ндр; т. конта́кт тектоні́чний 
конта́кт; т. мела́нж тектоні́чний мела́нж; 
т. остане́ц тектоні́чний остане́ць; т. по-
кро́в тектоні́чний по́крив; т. проги́б тек-
тоні́чний проги́н; т. проце́сс тектоні́чний 
проце́с; т. разры́в тектоні́чний розри́в; 
т. режи́м тектоні́чний режи́м; т. релье́ф 
тектоні́чний рельє́ф; т. свод тектоні́чне 
склепі́ння; т. толчо́к тектоні́чний 
по́штовх; т. усту́п тектоні́чний усту́п; 
т. фа́ктор тектоні́чний фа́ктор (чи́нник); 
т. цикл тектоні́чний цикл; т. шов текто-
ні́чний шов; т. элеме́нт тектоні́чний еле-

ме́нт; т. эта́ж тектоні́чний по́верх; т. я́рус 
тектоні́чний я́рус; т-кое движе́ние текто-
ні́чний рух; т-кое землетрясе́ние текто-
ні́чний землетру́с; т-кое модели́рование 
тектоні́чне моделюва́ння; т-кое нару-
ше́ние тектоні́чне пору́шення; т-кое несо-
гла́сие тектоні́чна незгі́дність; т-кое о́зеро 
тектоні́чне о́зеро; т-кое окно́ тектоні́чне 
вікно́; т-кое оконча́ние тектоні́чне за-
кі́нчення; т-кое опуска́ние тектоні́чне 
опуска́ння; т-кое отноше́ние тектоні́чне 
відно́шення; т-кое перекры́тие текто-
ні́чне перекриття́; т-кое перераспреде-
ле́ние тектоні́чний перерозпо́діл; т-кое 
погруже́ние тектоні́чне зану́рення; т-кое 
подня́тие тектоні́чне підняття́; т-кое по-
ниже́ние тектоні́чне зни́ження; т-кое раз-
ветвле́ние тектоні́чне розгалу́ження;  
т-кое разделе́ние тектоні́чний по́діл;  
т-кое раскрыва́ние тектоні́чне розкри-
ва́ння; т-кое расслое́ние тектоні́чне роз-
шарува́ння; т-кое соотноше́ние текто-
ні́чне співвідно́шення; т-кое строе́ние 
тектоні́чна будо́ва; т-кое явле́ние текто-
ні́чне я́вище; Ура́ло-Монго́льский 
скла́дчатый т. по́яс Ура́ло-Монго́льський 
складча́стий тектоні́чний по́яс 

тектонобласти́т тектонобласти́т, -ту 
тектонобласти́ческий тектонобласти́чний; 

т-кая поро́да тектонобласти́чна поро́да 
тектоновулкани́ческий тектоновулка-

ні́чний; т-кая ли́ния тектоновулкані́чна 
лі́нія 

тектонокласти́т тектонокласти́т, -ту 
тектоноклимати́ческий тектонокліма-

ти́чний; т. цикл тектоноклімати́чний цикл 
тектоноконта́ктовый тектоноконта́ктовий 
тектономагмати́ческий тектономагма-

ти́чний; т-кая зо́на тектономагмати́чна 
зо́на; т-кая цикли́чность тектономагма-
ти́чна циклі́чність; т. цикл тектономагма-
ти́чний цикл 

тектономо́рфный тектономо́рфний 
тектонопласти́т тектонопласти́т, -ту 
тектоностратиграфи́ческий тектоно-

стратиграфі́чний 
тектоносфе́ра тектоносфе́ра, -ри 
тектоноте́м тектоноте́м, -му 
тектоноти́п тектоноти́п, -пу 
тектонофа́ция тектонофа́ція, -ції 
тектонофе́р тектонофе́р, -ра 
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тектонофи́зика тектонофі́зика, -ка,  
д. и п. -зиці 

тектоорогени́я тектоорогенія́, -ні́ї 
текто́рий текто́рій, -рію 
текто́риум текто́ріум, -му; вну́тренний т. 

вну́трішній текто́ріум; нару́жный т. 
зо́внішній текто́ріум 

тектосте́ла тектосте́ла, -ли 
те́ктум те́ктум, -му 
теку́честь пли́нність, -ності, т. -ністю, 

теку́чість, -чості, т. -чістю; т. глин те-
ку́чість глин; т. го́рных поро́д теку́чість 
гірськи́х порі́д; т. гру́нта теку́чість ґру́нту; 
т. ла́вы теку́чість ла́ви; т. у́гля́ теку́чість 
ву́гі́лля 

теку́чий теку́чий, (жидкий) рідки́й;  
т-чая бре́кчия теку́ча бре́кчія; т-чая ла́ва 
теку́ча ла́ва; т-чая ма́сса теку́ча (рідка́) 
ма́са; т-чая поро́да теку́ча (рідка́) поро́да 

теку́щий 1. (по отношению к действию) 
пото́чний; т-щие сумма́рные ресу́рсы 
пото́чні сума́рні ресу́рси; 

2. пли́нний, тічни́й; т-щая река́ пли́нна, 
тічна рі́чка (ріка́); 

3. (поток) змі́нний, тічни́й; т-щая вода́ 
змі́нна вода́; т-щая ла́ва тічна́ ла́ва 

тела́нтроп телантро́п, -па 
теларгпали́т теларгпалі́т, -ту 
тела́тный тела́тний; т. фора́мен тела́т-

ний фора́мен 
телеви́зор телеві́зор, -ра; сква́жинный т. 

свердлови́нний телеві́зор 
телегди́т телегди́т, -ту 
телегене́з телегене́з, -зу 
теле́жечный візко́вий; т. по́езд візко́вий 

по́їзд (по́тяг) 
телеизмери́тельный телевимі́рювальний; 

т-ная систе́ма телевимі́рювальна систе́ма 
телейтоспо́ра телейтоспо́ра, -ри 
телеклино́метр телекліно́метр, -ра 
телеконта́ктовый телеконта́ктовий; т-вая 

поро́да телеконта́ктова поро́да 
телемагмати́ческий телемагмати́чний; 

т-кое месторожде́ние телемагмати́чне 
родо́вище 

телеметри́ческий телеметри́чний 
телеметри́я телеме́трія, -рії 
телемеханиза́ция телемеханіза́ція, -ції; 

т. нефтепро́мыслов телемеханіза́ція наф-
топро́мислів 

телени́т телені́т, -ту 
телеоло́гия телеоло́гія, -гії 

телеони́мфа телеоні́мфа, -фи 
телеонимфа́льный телеонімфа́льний;  

т-ное разви́тие телеонімфа́льний ро́звиток 
телеономи́я телеономі́я, -мі́ї 
телепневматолити́ческий телепневма-

толіти́чний 
телесе́йсмы мн. телесе́йсми, -мів 
телескопи́рование телескопува́ння; 

т. минера́лов телескопува́ння мінера́лів; 
т. руд телескопува́ння руд; т. рудоотло-
же́ния телескопува́ння рудовідкла́дення 

телескопи́рованный телескопо́ваний;  
т-ная жи́ла телескопо́вана жи́ла; т-ное 
месторожде́ние телескопо́ване родо́вище 

телескопи́ровать[ся] телескопува́ти[ся], 
-пу́ю, -пу́єш, -пу́є[ться] 

телескопи́ческий телескопі́чний; т. са́ль-
ник телескопі́чний са́льник; т. яйцекла́д 
телескопі́чний яйцекла́д 

телеско́пный телеско́пний; т. бури́ль-
ный молото́к телеско́пний бури́льний 
молото́к 

телетерма́льный телетерма́льний; т-ное 
месторожде́ние телетерма́льне родо́вище 

телефотогеологи́ческий телефотогеоло-
гі́чний; т-кое иссле́дование телефотогео-
логі́чне дослі́дження 

телефотометри́ческий телефотометри́ч-
ний; т. карота́ж телефотометри́чний карота́ж 

телецикли́ст телециклі́ст, -та 
телини́т теліні́т, -ту 
тели́то-клари́товый телі́то-клари́товий; 

т.-к. у́голь телі́то-клари́тове ву́гі́лля 
тели́чский телі́цький; т. век телі́цький 

вік 
телли́т телі́т, -ту 
теллу́р телу́р, -ру; листова́тый т. листу-

ва́тий (листоподі́бний) телу́р; пи́сьмен-
ный т. письмо́вий телу́р; саморо́дный т. 
саморо́дний телу́р; селе́нистый т. се-
ле́нистий телу́р 

теллура́т телура́т, -ту 
теллури́д телури́д, -ду 
теллу́рий телу́рій, -рію 
теллу́ристый телу́ристий; т-тая ртуть 

телу́риста ртуть; т-тое зо́лото телу́ристе 
зо́лото; т-тое серебро́ телу́ристе срібло; 
т. ни́кель телу́ристий ні́кель; т. свине́ц 
телу́ристий свине́ць; т. сла́нец телу́ристий 
сла́нець 

теллури́т телури́т, -ту 



тел тем 

773 

теллури́ческий телури́чний; т-кая разве́д-
ка телури́чна ро́звідка; т. годо́граф телу-
ри́чний годо́граф; т. ток телури́чний струм 

теллуробиосфе́ра телуробіосфе́ра, -ри 
теллуробисмути́т телуробісмути́т, -ту 
теллу́ровый телу́ровий 
теллурсодержа́щий телуровмі́сний 
те́ло ті́ло, -ла; амо́рфное т. амо́рфне 

ті́ло; ареа́льное интрузи́вное т. ареа́льне 
інтрузи́вне ті́ло; битумино́зное т. бітумі-
но́зне ті́ло; ветвя́щееся ру́дное т. розга-
лу́жувальне ру́дне ті́ло; внутриинтру-
зи́вное т. внутрішньоінтрузи́вне ті́ло;  
вулкани́ческое т. вулкані́чне ті́ло; 
га́зовое т. га́зове ті́ло; газообра́зное т. 
газоподі́бне ті́ло; го́рное т. гірське́ ті́ло; 
дифференци́рованное т. диференці-
йо́ване ті́ло; изометри́ческое т. ізомет-
ри́чне ті́ло; интрузи́вное т. інтрузи́вне 
ті́ло; инъекци́рованное т. ін'єкто́ване 
ті́ло; каме́дистое т. каме́дисте ті́ло; 
кле́точное т. кліти́нне ті́ло; линзови́дное 
(линзообра́зное) ру́дное т. лінзоподі́бне 
ру́дне ті́ло; магмати́ческое т. магмати́чне 
ті́ло; матери́нское т. матери́нське ті́ло; 
межформацио́нное интрузи́вное т. між-
формаці́йне інтрузи́вне ті́ло; метасома-
ти́ческое т. метасомати́чне ті́ло; ме-
тео́рное т. метео́рне ті́ло; минера́льное т. 
мінера́льне ті́ло; настоя́щее т. спра́вжнє 
ті́ло; несогла́сное т. незгі́дне ті́ло; плаще-
обра́зное ру́дное т. плащоподі́бне ру́дне 
ті́ло; плитови́дное (плитообра́зное) т. 
плитоподі́бне ті́ло; посторо́ннее т. сто-
ро́ннє ті́ло; проводя́щее ру́дное т. про-
ві́дне ру́дне ті́ло; ру́дное т. ру́дне ті́ло; 
ру́дное т. секу́щего ти́па ру́дне ті́ло січ-
но́го ти́пу; секу́щее ру́дное т. січне́ ру́дне 
ті́ло; скры́тое ру́дное т. прихо́ване (за-
хо́ване) ру́дне ті́ло; слепо́е ру́дное т. сліпе́ 
ру́дне ті́ло; сло́жные т-ла́ складні́ тіла́; 
согла́сное ру́дное т. згі́дне ру́дне ті́ло; 
столбообра́зное т. стовпоподі́бне ті́ло; 
стратифо́рмное ру́дное т. стратифо́рмне 
ру́дне ті́ло; твёрдое т. тверде́ ті́ло; т. за-
меще́ния ті́ло заміщ́ення; т. изверже́ния 
ті́ло ви́верження; т. позвонка́ ті́ло хребця́; 
т. поле́зного ископа́емого ті́ло ко́ри́сної 
копа́лини; т. поро́ды ті́ло поро́ди; труб-
кообра́зное т. трубкоподі́бне ті́ло; 
тру́бчатое т. трубча́сте ті́ло; центра́льное 
т. гипосто́мы центра́льне ті́ло гіпосто́ми; 

центра́льное т. кле́тки центра́льне ті́ло 
кліти́ни; чужеро́дное т. чужорі́дне ті́ло; 
экструзи́вное т. екструзи́вне ті́ло; эруп-
ти́вное т. ерупти́вне ті́ло 

телобла́ст телобла́ст, -ту 
телобласти́ческий телобласти́чний 
телогене́з телогене́з, -зу 
телодо́нты мн. телодо́нти, -тів 
телокла́ды мн. телокла́ди, -дів 
телоклари́т телоклари́т, -ту 
телокристаллиза́ция телокристаліза́ція, -ції 
тело́м тело́м, -ма 
телопо́д телопо́д, -ду 
телоподи́т телоподи́т, -ту 
телопо́дус телопо́дус, -су 
телоти́т телоти́т, -ту 
телофюзе́н телофюзе́н, -ну 
те́лы мн. те́ли, -лів 
тельбе́сский тельбе́ський; т. цикл тель-

бе́ський цикл 
тельсо́н тельсо́н, -ну 
те́льферный те́льферний; т. вариа́нт 

те́льферний варіа́нт 
те́льце ті́льце́, -ця, т. -цем; краево́е т. 

крайове́ ті́льце; опа́ловое т. опа́лове 
ті́льце́; почкови́дное т. брунькоподі́бне 
ті́льце́; се́тчатое т. сітча́сте (сітча́те) 
ті́льце́; смоляно́е т. смоляне́ ті́льце́; хал-
цедо́новое т. халцедо́нове ті́льце́ 

теменно́й тім'яни́й; т. буго́р тім'яни́й 
горб; т. шов тім'яни́й шов 

темнохво́йный темнохво́йний; т. лес 
темнохво́йний ліс 

тёмно-зелёный те́мно-зеле́ний; т.-з. нор-
ве́жский эпидо́т те́мно-зеле́ний нор-
ве́зький епідо́т 

тёмный те́мний; т-ная ли́ния те́мна 
лі́нія; т-ная па́чка у́гля́ те́мна па́чка 
ву́гі́лля; т-ная пласти́нка те́мна плас-
ти́нка; т-ная фа́за выпаде́ния пе́пла 
те́мна фа́за випаді́ння по́пелу; т-ная 
ци́нковая обма́нка те́мна ци́нкова об-
ма́нка; т. ды́мчатый кварц те́мний дим-
ча́стий кварц; т. минера́л те́мний мінера́л 

темп темп, -пу; т. вы́работки темп 
ви́робки; т. добы́чи темп ви́добутку; 
т. отбо́ра темп відбо́ру 

температу́ра температу́ра, -ри; вне́шняя т. 
зо́внішня температу́ра; крити́ческая т. 
крити́чна температу́ра; пластова́я т. плас-
това́ (шарова́) температу́ра; преде́льная т. 
грани́чна температу́ра; сре́дняя т. сере́дня 
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температу́ра; т. абсолю́тного нуля́ темпе-
рату́ра абсолю́тного нуля́; т. взаимораст-
вори́мости температу́ра взаємороз-
чи́нності; т. вла́жности температу́ра во-
ло́гості; т. воспламене́ния температу́ра 
спала́хування; т. вспы́шки температу́ра 
спа́лаху; т. замерза́ния температу́ра заме-
рза́ння; т. застыва́ния температу́ра засти-
га́ння; т. затвердева́ния температу́ра за-
тверді́ння; т. земно́й коры́ температу́ра 
земно́ї кори́; т. каплепа́дания темпера-
ту́ра краплепаді́ння; т. кипе́ния темпера-
ту́ра кипі́ння; т. кристаллиза́ции темпе-
рату́ра кристаліза́ції; т. отвердева́ния 
температу́ра стверді́ння (стве́рднення); 
т. плавле́ния температу́ра пла́влення; 
т. размягче́ния температу́ра роз-
м'я́кшення; т. теку́чести температу́ра те-
ку́чості; цветова́я т. ко́лірна температу́ра 

температу́рный температу́рний; т-ная 
погре́шность температу́рна по́хибка;  
т-ная ступе́нь равнове́сия темпера-
ту́рний сту́пінь рівнова́ги; т-ное 
измене́ние температу́рна змі́на; т-ное 
равнове́сие температу́рна рівнова́га; т-ное 
расшире́ние температу́рне розши́рення; 
т. градие́нт температу́рний градіє́нт; 
т. коэффицие́нт температу́рний коефі-
ціє́нт; т. распо́р температу́рний ро́зпір 

температуропроводи́мость температу-
ропрові́дність, -ності, т. -ністю 

те́мя ті́м'я, ті́м'я и ті́мені; т. горы́ ті́м'я 
гори́ 

тенарди́т тенарди́т, -ту 
тенгери́т тенгери́т, -ту 
теневыно́сливый тіньовитрива́лий 
тенелюби́вый тіньолю́бний 
тенере́с (взрывчатое вещество) тенере́с, -су 
тене́тский тене́тський; т. я́рус тене́т-

ський я́рус 
тензо́метр тензо́метр, -ра 
те́нзор те́нзор, -ра 
тензорези́стор тензорези́стор, -ра 
тензоэффе́кт тензоефе́кт, -ту 
тениа́льный теніа́льний; т-ная ка́мера 

теніа́льна ка́мера; т-ная щель теніа́льна 
щі́ли́на; т. коэффицие́нт теніа́льний кое-
фіціє́нт; т. промежу́ток теніа́льний про-
мі́жок 

тениограни́т теніограні́т, -ту 
тениодо́нты мн. теніодо́нти, -тів 
тениопте́рис теніопте́рис, -са 

те́ния те́нія, -нії 
теннанти́т тенанти́т, -ту; сере́бряный т. 

срі́бний тенанти́т; ци́нковый т. ци́нковий 
тенанти́т 

тенори́т тенори́т, -ту 
тенсберги́т тенсбергі́т, -ту 
тентакули́ты мн. тентакулі́ти, -лі́т 
тентакулоци́ст тентакулоци́ст, -ту 
тентакуля́ты мн. тентакуля́ти, -ля́т 
тента́риум тента́ріум, -му 
тенте́кский тенте́кський; т-кая сви́та 

тенте́кська сві́та 
тень тінь, -ні, т. -нню; закра́инная т. 

закра́їнна тінь 
теньюидюре́н теньюідюре́н, -ну 
теодоли́т теодолі́т, -та; магни́тный т. 

магні́тний теодолі́т; маршру́тный т. мар-
шру́тний теодолі́т; репетицио́нный т. 
репетиці́йний теодолі́т; съёмочный т. 
зніма́льний теодолі́т; т. Шми́дта теодолі́т 
Шмі́дта 

теоре́ма теоре́ма, -ми; т. Коте́льникова 
теоре́ма Коте́льникова; т. отсчётов тео-
ре́ма ві́дліків 

теорети́ческий теорети́чний; т-кая 
диагра́мма теорети́чна діагра́ма; т. разре́з 
теорети́чний ро́зріз; т. у́ровень теоре-
ти́чний рі́вень 

тео́рия тео́рія, -рії; антиклина́льная т. 
антикліна́льна тео́рія; атомисти́ческая т. 
атомісти́чна тео́рія; биогеографи́ческая т. 
равнове́сия біогеографіч́на тео́рія рівно-
ва́ги; биорексистази́ческая т. біорексис-
тази́чна тео́рія; вихрева́я т. вихрова́ 
тео́рія; геоэнергети́ческая т. геоенерге-
ти́чна тео́рія; гравитацио́нная т. гравіта-
ці́йна тео́рія; дри́фтовая т. дри́фтова 
тео́рія; инфильтрацио́нная т. інфільтра-
ці́йна тео́рія; каузо́льная стратигра-
фи́ческая т. каузо́льна стратиграфі́чна 
тео́рія; комбинацио́нная т. комбінаці́йна 
тео́рія; конгенерацио́нная т. конгенера-
ці́йна тео́рія; конденсацио́нная т. конден-
саці́йна тео́рія; контракцио́нная т. конт-
ракці́йна тео́рія; кристаллизацио́нная т. 
кристалізаці́йна тео́рія; латера́льно-
секрецио́нная т. латера́льно-секреці́йна 
тео́рія; леднико́вая т. льдовико́ва тео́рія; 
лепидомо́риевая т. лепідомо́рієва тео́рія; 
лигни́нная т. происхожде́ния у́гле́й ліг-
ні́нна тео́рія похо́дження ву́гі́лля; молеку-
ля́рная т. вещества́ молекуля́рна тео́рія 
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речовини́; осцилляцио́нная т. осциля-
ці́йна тео́рія; пульсацио́нная т. пульса-
ці́йна тео́рія; т. биогене́за тео́рія біоге-
не́зу; т. воссозда́ния тео́рія відтво́рення; 
т. восходя́щих раство́ров тео́рія висхід-
ни́х ро́зчинів; т. га́зового плавле́ния 
тео́рія га́зового пла́влення; т. Ге́и тео́рія 
Ге́ї; т. глуби́нных раство́ров тео́рія гли-
би́нних ро́зчинів; т. горизонта́льного 
перемеще́ния материко́в тео́рія горизон-
та́льного перемі́щення материкі́в; т. дис-
социа́ции тео́рія дисоціа́ції; т. до́менов 
тео́рія до́менів; т. живо́тного происхо-
жде́ния не́фти тео́рія твари́нного по-
хо́дження на́фти; т. заро́дышевой 
пла́змы тео́рія заро́дко́вої пла́зми; т. зо-
на́льного строе́ния земно́го ша́ра тео́рія 
зона́льної будо́ви земно́ї ку́лі; т. изо-
ста́зии тео́рія ізоста́зії; т. катастро́ф 
тео́рія катастро́ф; т. литогене́за тео́рія 
літогене́зу; т. микроэволю́ции тео́рія 
мікроеволю́ції; т. мозаи́чной эволю́ции 
тео́рія мозаї́чної еволю́ції; т. нас-
ле́дственности тео́рія спадко́вості; т. не-
органи́ческого происхожде́ния не́фти 
тео́рія неоргані́чного похо́дження на́фти; 
т. нисходя́щих раство́ров тео́рія низхід-
ни́х ро́зчинів; т. органи́ческого происхо-
жде́ния не́фти тео́рія органі́чного по-
хо́дження на́фти; т. ортогене́за тео́рія 
ортогене́зу; т. оседа́ния криста́ллов 
тео́рія осіда́ння криста́лів; т. плас-
ти́ческих интру́зий тео́рія пласти́чних 
інтру́зій; т. пласти́ческого выжима́ния 
со́ли тео́рія пласти́чного витиска́ння со́лі; 
т. подо́бия тео́рія поді́бності; т. покро́вов 
тео́рія по́кривів; т. прогиба́ния тео́рія 
угина́ння (прогина́ння); т. прогресси́в-
ного видоизмене́ния тео́рія прогреси́вної 
видозмі́ни; т. происхожде́ния ви́дов 
тео́рія похо́дження ви́дів; т. происхо-
жде́ния не́фти тео́рія похо́дження на́фти; 
т. происхожде́ния подзе́мных вод тео́рія 
похо́дження підзе́мних вод; т. радиоак-
ти́вности тео́рія радіоакти́вності; 
т. разжиже́ния тео́рія розрі́дження; 
т. разно́са леднико́вого материа́ла 
во́дами тео́рія розне́сення льодовико́вого 
матеріа́лу во́дами; т. расти́тельного про-
исхожде́ния не́фти тео́рія росли́нного 
похо́дження на́фти; т. рудообразова́ния 
тео́рія рудоутво́рення; т. рудоотложе́ния 

тео́рія рудовідкла́дення; т. сжа́тия тео́рія 
сти́снення (сти́ску); т. смеще́ния по́люсов 
тео́рія змі́щення полюсі́в; т. сокраще́ния 
тео́рія скоро́чення; т. теплово́й конт-
ра́кции тео́рія теплово́ї контра́кції; т. те-
че́ния льда тео́рія течії́ льо́ду; т. угле-
ро́дного коэффицие́нта тео́рія вугле-
це́вого коефіціє́нта; т. унда́ции тео́рія 
унда́ції; т. уплотне́ния тео́рія ущі́льнення; 
т. упру́гости тео́рія пру́жності; т. фик-
са́ции тео́рія фікса́ції; т. формирова́ния 
подзе́мных вод тео́рія формува́ння 
підзе́мних вод; т. фракцио́нной крис-
таллиза́ции тео́рія фракці́йної кристалі-
за́ції; т. филембриогене́за тео́рія філемб-
ріогене́зу; т. це́лостности разви́тия орга-
ни́зма тео́рія ці́лісності ро́звитку орга-
ні́зму; т. циркуля́ции артезиа́нских вод 
тео́рія циркуля́ції артезіа́нських вод; 
т. эволю́ции тео́рія еволю́ціі; т. эпигене-
ти́ческой эволю́ции тео́рія епігенети́чної 
еволю́ції; т. я́дер тео́рія я́дер; терма́льная т. 
терма́льна тео́рія; тетракинети́ческая т. 
эволю́ции тетракінети́чна тео́рія еволю́ції; 
триа́дная т. двойнико́вого плагиокла́за 
тріа́дна тео́рія двійнико́вого плагіокла́зу; три-
туберкуля́рная т. тритуберкуля́рна тео́рія; 
цеоли́товая т. цеолі́това тео́рія; эволю-
цио́нная т. еволюці́йна тео́рія; элек-
тро́нная т. електро́нна тео́рія; эрупти́вно-
прили́вная т. ерупти́вно-припли́вна тео́рія 

теофи́льный теофі́льний; т. элеме́нт те-
офі́льний елеме́нт 

тепло́ тепло́, -ла́; радиоге́нное т. радіо-
ге́нне тепло́ 

теплово́дный теплово́дний 
теплово́й теплови́й; т-ва́я ине́рция теп-

лова́ іне́рція; т-ва́я конве́кция теплова́ 
конве́кція; т-ва́я обрабо́тка теплова́ об-
ро́бка; т-ва́я (терми́ческая) си́ла теплова́ 
(термі́чна) си́ла; т-ва́я эволю́ция ба-
ссе́йна теплова́ еволю́ція басе́йну; т-во́е 
загрязне́ние теплове́ забру́днення; т-во́е 
по́ле теплове́ по́ле; т. бала́нс теплови́й 
бала́нс; т. ма́ксимум теплови́й ма́ксимум; 
т. пото́к теплови́й поті́к; т. расходоме́р 
теплови́й витратомі́р; т. расчёт теплови́й 
розраху́нок; т. эффе́кт реа́кции теплови́й 
ефе́кт реа́кції; т. эква́тор теплови́й ек-
ва́тор; т-вы́е лучи теплове́ промі́ння 

тепло́вский теплі́вський; т-кая сви́та 
теплі́вська сві́та 
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тепловыделе́ние теплови́ділення 
теплоёмкость теплоє́мність, -ності, т.  

-ністю; а́томная т. а́томна теплоє́мність; 
молекуля́рная т. молекуля́рна теплоє́м-
ність; уде́льная т. пито́ма теплоє́мність  

теплоизоляцио́нный теплоізоляці́йний; 
т-ная бума́га теплоізоляці́йний папі́р;  
т-ная ткань теплоізоляці́йна ткани́на; 
т. материа́л теплоізоляці́йний матеріа́л 

теплолюби́вый теплолю́бний; т-вое  
расте́ние теплолю́бна росли́на 

тепломассоперено́с тепломасопере-
не́сення; адвекти́вный т. адвекти́вне теп-
ломасоперене́сення 

тепломассопото́к тепломасопоті́к, -то́ку 
тепломе́р тепломі́р 
теплообме́н теплоо́бмін, -ну 
теплообме́нный теплообмі́нний 
теплообразу́ющий теплотвірни́й 
теплоотда́ча тепловідда́ча, -чі, т. -чею 
теплопереда́ча теплопереда́ча, -чі, т. -чею 
теплопрово́дность теплопрові́дність, -ності, 

т. -ністю 
теплопрово́дный теплопрові́дний 
теплопроизводи́тельность теплопроду-

кти́вність, -ності, т. -ністю 
теплота́ теплота́, -ти; лучи́стая т. про-

мени́ста теплота́; о́бщая т. зага́льна тепло-
та́; скры́тая т. прихо́вана (захо́вана) те-
плота́; т. взры́ва теплота́ ви́буху; т. га́зу 
теплота́ га́зу; т. диссоциа́ции теплота́ 
дисоціа́ції; т. испаре́ния теплота́ випа-
ро́вування (ви́парування); т. кристалли-
за́ции теплота́ кристаліза́ції; т. образо-
ва́ния теплота́ утво́рення; т. отверде́ния 
теплота́ стверді́ння (стве́рднення); т. па-
рообразова́ния теплота́ пароутво́рення; 
т. плавле́ния теплота́ пла́влення; т. по-
груже́ния теплота́ зану́рення; т. разбав-
ле́ния теплота́ розба́влення; т. реа́кции 
теплота́ реа́кції; т. сгора́ния теплота́ зго-
ря́ння (згора́ння); т. сма́чивания теплота́ 
змо́чування; уде́льная т. пито́ма теплота́ 

теплотво́рность теплотві́рність, -ності, 
т. -ністю 

теплотво́рный теплотві́рний; т-ная спо-
со́бность теплотві́рна зда́тність 

тёплый те́плий; т. исто́чник те́пле дже-
рело́; т. кли́мат те́плий клі́мат 

терали́т тералі́т, -ту 
терапси́д терапси́д, -ду 
терапси́дные сущ., мн. терапси́дні, -них 

тератологи́ческий тератологі́чний; т-кая 
изме́нчивость тератологі́чна мінли́вість 

тератоло́гия тератоло́гія, -гії 
те́рбий те́рбій, -бію 
терга́льный терга́льний; т-ная табли́чка 

терга́льна табли́чка 
те́рги мн. те́рги, -гів 
терги́т тергі́т, -ту 
тергопо́ра тергопо́ра, -ри 
тергу́м тергу́м, -му 
тере́бельский тере́бельський; т-кая 

сви́та тере́бельська сві́та 
теребрате́лловый теребрате́ловий 
теребратули́дный теребратулі́дний 
теребратуло́идный теребратуло́їдний 
теректи́т теректи́т, -ту 
теремкови́т теремкові́т, -ту 
теремцо́вский теремці́вський; т-кая 

сви́та теремці́вська сві́та 
тере́шковский тере́шківський; т-кая 

сви́та тере́шківська сві́та; т. горизо́нт 
тере́шківський горизо́нт 

терешу́льский терешу́льский; т. кон-
гломера́т терешу́льский конгломера́т 

териодо́нты мн. теріодо́нти, -тів 
терлингуаи́т терлінгуаї́т, -ту 
те́рма те́рма, -ми; абсолю́тная т. абсо-

лю́тна те́рма; азо́тная т. азо́тна те́рма; 
индиффере́нтная т. індифере́нтна те́рма; 
ки́слая т. ки́сла те́рма; относи́тельная т. 
відно́сна те́рма; углеки́слая т. вуглеки́сла 
те́рма; фумаро́ловая (фумаро́льная) т. 
фумаро́льна те́рма; щелочна́я т. лу́жна 
те́рма 

терма́льный терма́льний; дифферен-
циа́льный т. ана́лиз диференціа́льний 
терма́льний ана́ліз; т-ная вода́ терма́льна 
вода́; т-ная ли́ния терма́льна лі́нія; т-ная 
покры́шка терма́льна покри́шка; т-ная 
тео́рия терма́льна тео́рія; т-ная тео́рия 
рудоотложе́ния терма́льна тео́рія рудо-
відкла́дення; т-ное обруше́ние терма́льне 
обва́лення (зава́лення); т-ное равнове́сие 
терма́льна рівнова́га; т-ное расшире́ние 
терма́льне розши́рення; т. исто́чник тер-
ма́льне джерело́; т. метаморфи́зм тер-
ма́льний метаморфі́зм; т. плюм тер-
ма́льний плюм 

терманди́ты мн. терманди́ти, -тів 
терманти́да терманти́да, -ди 
терме́н терме́н, -ну 
термиери́т термієри́т, -ту 
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термина́л терміна́л, -ла 
термина́льный терміна́льний; т-ная 

аперту́ра терміна́льна аперту́ра; т-ная 
ка́мера терміна́льна ка́мера; т-ная ма-
ку́шка терміна́льний верх (терміна́льна 
верхі́вка); т-ная мембра́на терміна́льна 
мембра́на; т-ная перегоро́дка термі-
на́льна перегоро́дка; т-ная пласти́нка 
терміна́льна пласти́нка; т-ная по́ра термі-
на́льна по́ра; т-ная ра́ковина терміна́льна 
черепа́шка (му́шля, ско́йка); т-ное извер-
же́ние терміна́льне ви́верження; т-ное 
разли́чие терміна́льна відмі́нність (від-
мі́на); т-ное у́стье терміна́льне у́стя; 
т. волосо́к терміна́льний волосо́к; т. край 
терміна́льний край; т. кра́тер термі-
на́льний кра́тер; т. прида́ток термі-
на́льний прида́ток 

термина́нта терміна́нта, -ти; абра-
зио́нная т. абразі́йна терміна́нта 

терминоло́гия терміноло́гія, -гії; стра-
тиграфи́ческая т. стратиграфі́чна термі-
ноло́гія 

терми́ческий термі́чний; т-кая ак-
ти́вность термі́чна акти́вність; т-кая де-
нуда́ция термі́чна денуда́ція; т-кая рас-
ширя́емость термі́чна розши́рюваність;  
т-кая си́ла термі́чна си́ла; т-кая ступе́нь 
термі́чний сту́пінь; т-кая трещино-
ва́тость термі́чна тріщинува́тість; т-кие 
сво́йства термі́чні власти́вості; т. ана́лиз 
термі́чний ана́ліз; т. антраци́т термі́чний 
антраци́т; т. градие́нт термі́чний градіє́нт; 
т. карст термі́чний карст; т. ме́тод ра-
бо́ты термі́чний ме́тод робо́ти; т. спектр 
термі́чний спектр; т. фа́ктор термі́чний 
фа́ктор (чи́нник); т. эквивале́нт тер-
мі́чний еквівале́нт; т. эффе́кт термі́чний 
ефе́кт; т-кое буре́ние термі́чне бурі́ння; 
 т-кое выве́тривание термі́чне ви-
ві́трювання (зві́трювання); т-кое расши-
ре́ние термі́чне розши́рення 

термоабра́зия термоабра́зія, -зії 
термоакти́вный термоакти́вний; т-ное 

вещество́ термоакти́вна речовина́ 
термоамперме́тр термоамперме́тр, -ра 
термоана́лиз термоана́ліз, -зу 
термоанемо́метр термоанемо́метр, -ра 
термоантраци́т термоантраци́т, -ту  

(термі́чний антраци́т) 
термобаросто́йкость термобарості́йкість, -

кості, т. -кістю, термобаротри́вкість, -кості, 
т. -кістю 

термова́куумный термова́куумний; 
т. дегаза́тор термова́куумний дегаза́тор 

термобу́р термобу́р, -ра 
термовесы́ мн. термовага́, -ги́, д. и п.  

-вазі́ 
термовискози́метр термовіскози́метр, -ра 
термогальвано́метр термогальвано́метр, 

-ра; электри́ческий самозапи́сывающий т. 
електри́чний самопи́сний (самозапи́су-
вальний) термогальвано́метр 

термоге́нный термоге́нний; т. проце́сс 
термоге́нний проце́с; т. элю́вий термо-
ге́нний елю́вій 

термогравитацио́нный термогравіта-
ці́йний; т-ная систе́ма термогравітаці́йна 
систе́ма 

термогра́мма термогра́ма, -ми 
термо́граф термо́граф, -фа 
термогра́фия термогра́фія, -фії 
термодина́мика термодина́міка, -ки, 

д. и п. -міці 
термодинами́ческий термодинамі́чний; 

т-кие ме́тоды термодинамі́чні ме́тоди;  
т-кие проце́ссы термодинамі́чні проце́си; 
т. кри́зис термодинамі́чна кри́за; т. па-
ра́метр термодинамі́чний пара́метр; 
т. потенциа́л термодинамі́чний потенціа́л; 
т-кое равнове́сие термодинамі́чна рівно-
ва́га; т-кое уравне́ние термодинамі́чне 
рівня́ння 

термодиффу́зия термодифу́зія, -зії 
термоизоги́пса термоізогі́пса, -си 
термоизопла́та термоізопла́та, -ти 
термоине́ртный термоіне́ртний; т-ное 

вещество́ термоіне́ртна речовина́ 
термокальци́т термокальци́т, -ту 
термокапилля́р термокапіля́р, -ра 
термокапилля́рный термокапіля́рний 
термокарота́ж термокарота́ж, -жу, т. -жем 
термока́рст термока́рст, -ту 
термока́рстовый термока́рстовий; т-вая 

впа́дина термока́рстова запа́дина; т. вал 
термока́рстовий вал 

термоксе́нный термоксе́нний 
термоли́т термолі́т, -ту 
термолюминесце́нция термолюмінес-

це́нція, -ції 
термомагнети́зм термомагнети́зм, -му 
термомагни́тный термомагні́тний 
термометаморфи́зм термометаморфі́зм,  

-му 
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термо́метр термо́метр, -ра; вла́жный т. 
воло́гий термо́метр; возду́шный т. по-
ві́тря́ний термо́метр; га́зовый т. га́зовий 
термо́метр; геологи́ческий т. геологі́чний 
термо́метр; глуби́нный т. глиби́нний тер-
мо́метр; дифференциа́льный т. диферен-
ціа́льний термо́метр; жи́дкостный т. рі-
ди́нний термо́метр; лени́вый т. ліни́вий 
термо́метр; максима́льный т. макси-
ма́льний термо́метр; минералоги́ческий т. 
мінералогі́чний термо́метр; пента́новый т. 
пента́новий термо́метр; по́чвенный т. 
ґрунтови́й термо́метр; пращево́й т. пра-
щови́й термо́метр; рту́тный т. рту́тний 
термо́метр; самопи́шущий т. самопи́сний 
термо́метр; спиртово́й т. спиртови́й тер-
мо́метр; т. сопротивле́ния термо́метр 
о́пору; термоэлектри́ческий т. термоеле-
ктри́чний термо́метр; часто́тный 
ква́рцевый т. часто́тний ква́рцовий тер-
мо́метр; электри́ческий т. електри́чний 
термо́метр 

термометри́ческий термометри́чний;  
т-кие заме́ры термометри́чні ви́міри 

термоме́трия термоме́трія, -рії; дифферен-
циа́льная т. диференціа́льна термоме́трія; 
т. сква́жин термоме́трія свердлови́н 

термомехани́ческий термомехані́чний; 
т-кое буре́ние термомехані́чне бурі́ння 

термомикрофо́нный термомікрофо́нний; 
т. сейсмо́граф термомікрофо́нний сейсмо́граф 

термоминера́льный термомінера́льний 
термонатри́т термонатри́т, -ту 
термообраба́тываемость термооб-

ро́блюваність, -ності, т. -ністю 
термообрабо́тка термообро́бка, -ки, д. и п. 

-бці, р. мн. -бок 
термоотбо́йный термовідбійни́й 
термоотрица́тельный термонегати́вний 
термопа́ра термопа́ра, -ри; дифферен-

циа́льная т. диференціа́льна термопа́ра; 
электри́ческая т. електри́чна термопа́ра 

термопласти́чный термопласти́чний 
термоположи́тельный термопозити́вний 
терморазве́дка терморо́звідка, -ки, д. и п.  

-дці, р. мн. -док 
термореза́к терморіза́к, -ка́, термосіка́ч, 

-ча́, т. -че́м 
терморези́стор терморези́стор, -ра 
термоско́п термоско́п, -па 
термостаби́льный термостабі́льний; 

т. магнети́зм термостабі́льний магнети́зм 

термоста́т термоста́т, -та; высокотем-
перату́рный т. високотемперату́рний 
термоста́т 

термостати́рование термостатува́ння 
термостати́рованный термостато́ваний; 

т. гравиме́тр термостато́ваний гравіме́тр 
термосто́йкость термості́йкість, -кості, т. 

-кістю, термотри́вкість, -кості, т. -кістю 
термосфе́ра термосфе́ра, -ри 
термофи́лия термофі́лія, -лії 
термофилли́т термофілі́т, -ту 
термофи́льный термофі́льний 
термофо́бный термофо́бний 
термохими́ческий термохімі́чний; т. га-

зоанализа́тор термохімі́чний газоаналі-
за́тор 

термохи́мия термохі́мія, -мії 
термохро́н термохро́н, -ну 
термоэлектри́ческий термоелектри́чний; 

т. ряд термоелектри́чний ряд; т. сто́лбик 
термоелектри́чний сто́впчик; т. термо́-
метр термоелектри́чний термо́метр; 
т. элеме́нт термоелектри́чний елеме́нт 

термоэлектри́чество термоеле́ктрика,  
-ки, д. и п. -риці 

термоэффе́кт термоефе́кт, -ту 
термоя́дерный термоя́дерний 
термьери́т терм'єри́т, -ту 
тернебоми́т тернебомі́т, -ту 
терно́вский терні́вський; т-кая сви́та 

терні́вська сві́та 
терновски́т терновські́т, -ту 
терно́польский терно́пільський; т-кие 

слои́ терно́пільські шари́  
теромо́рфы мн. теромо́рфи, -мо́рф  
терпе́н терпе́н, -ну; олефи́новый т. оле-

фі́новий терпе́н 
терпе́новый терпе́новий; т. углеводоро́д 

терпе́новий вуглево́день 
терпенти́н терпенти́н, -ну 
терраантиклина́ль тераантикліна́ль, -лі, 

т. -ллю 
террабиосфе́ра терабіосфе́ра, -ри 
террако́та терако́та, -ти; архитекту́рная т. 

архітекту́рна терако́та 
те́рра-ро́сса те́ра-ро́са (нескл.) 
терра́са тера́са, -си; абразио́нная т. аб-

разі́йна тера́са; аккумуляти́вная т. аку-
муляти́вна тера́са; аллювиа́льная т. алю-
віа́льна тера́са; берегова́я т. берегова́  
тера́са; борова́я т. борова́ тера́са;  
бурлу́кская т. бурлу́цька тера́са; 
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вло́женная т. вкла́дена тера́са; волнопри-
бо́йная т. хвилеприбі́йна тера́са; втора́я т. 
дру́га тера́са; высокого́рная т. високо-
гі́рна тера́са; глубоково́дная т. глибоко-
во́дна тера́са; гольцо́вая т. гольце́ва те-
ра́са; гребневи́дная т. гребенеподі́бна 
тера́са; григориопо́льская т. григоріо-
по́льська тера́са; деградацио́нная т. де-
градаці́йна тера́са; денудацио́нная т. де-
нудаці́йна тера́са; доли́нная т. доли́нна 
тера́са; дре́вняя т. да́вня тера́са; заливна́я т. 
запла́вна (заливна́) тера́са; зато́пленная т. 
зато́плена тера́са; ископа́емая т. викопна́ 
тера́са; калабри́йская т. калабрі́йська 
тера́са; камени́стая т. кам'яни́ста (каме-
ня́ста, камени́ста) тера́са; комова́я т. груд-
кова́ тера́са; континента́льная т. конти-
нента́льна тера́са; краснодоне́цкая т. кра-
снодоне́цька тера́са; леднико́вая т. льодо-
вико́ва тера́са; лоева́я т. лойова́ тера́са; 
ло́жная т. неспра́вжня тера́са; лока́льная т. 
лока́льна (місце́ва) тера́са; лугова́я т. 
лу́кова (лугова́) тера́са; меджибо́жская т. 
меджибо́зька тера́са; месси́нская т. ме-
си́нська тера́са; ме́стная т. місце́ва тера́са; 
мила́цская т. міла́цька тера́са; монас-
ты́рская т. монасти́рська тера́са; мо-
ре́нная т. море́нна тера́са; морска́я т. 
морська́ тера́са; наго́рная т. нагі́рна те-
ра́са; надлугова́я т. надлукова́ (надлугова́) 
тера́са; надпо́йменная т. надзапла́вна 
тера́са; нало́женная т. накла́дена тера́са; 
намывна́я т. намивна́ тера́са; наносна́я т. 
наносна́ тера́са; наплывна́я т. напливна́ 
тера́са; непа́рная т. непа́рна тера́са; ново-
ха́рьковская т. новоха́рківська тера́са; 
озёрная т. озе́рна тера́са; окаймля́ющая т. 
облямо́вувальна тера́са; о́ползневая т. 
зсувна́ тера́са; парка́нская т. парка́нська 
тера́са; па́рная т. па́рна тера́са; пару́-
тинская т. пару́тинська тера́са; Перея́с-
лавская т. Перея́славська тера́са; плейс-
тоце́новая т. плейстоце́нова тера́са; пог-
ребённая т. похо́вана тера́са; погружён-
ная т. зану́рена тера́са; подво́дная т. під-
во́дна тера́са; по́днятая т. пі́дня́та (пі-
ді́йнята) тера́са; по́йменная т. запла́вна 
тера́са; полигенети́ческая т. полігене-
ти́чна тера́са; попере́чная т. попере́чна 
тера́са; припо́днятая т. пі́днята (пі-
ді́йнята) тера́са; прислонённая т. при-
ту́лена тера́са; речна́я т. річкова́ тера́са; 

сицили́йская т. сицилі́йська тера́са; ска-
ли́стая т. скеля́ста тера́са; скульпту́рная т. 
скульпту́рна тера́са; сме́шанная т. 
змі́шана тера́са; солифлюкцио́нная т. 
соліфлюкці́йна тера́са; средиземно-
мо́рская т. середземномо́рська тера́са; 
стецко́вско-го́рновская т. стецькі́всько-
го́рнівська тера́са; структу́рная т. струк-
ту́рна тера́са; ступе́нчатая т. східча́ста 
(ступі́нчаста) тера́са; талассостати́ческая т. 
таласостати́чна тера́са; тектони́ческая т. 
тектоні́чна тера́са; т. выве́тривания те-
ра́са виві́трювання (зві́трювання); т. накоп-
ле́ния тера́са нагрома́дження (нако-
пи́чення); т. отклоне́ния тера́са від-
хи́лення; т. размы́ва тера́са розми́ву; 
т. сбро́са тера́са ски́ду; тира́спольская т. 
тира́спільська тера́са; тирре́нская т. ти-
ре́нська тера́са; траверти́новая т. травер-
ти́нова тера́са; трубе́жская т. трубі́зька 
тера́са; фронта́льная т. фронта́льна те-
ра́са; циклова́я т. циклова́ тера́са; 
цо́кольная т. цо́кольна тера́са; эвста-
ти́ческая т. евстати́чна тера́са; эро-
зио́нная (эрози́йная) т. ерозій́на тера́са; 
эрозио́нно-аккумуляти́вная т. ерозі́йно-
акумуляти́вна тера́са 

террасинклина́ль терасинкліна́ль, -лі, 
т. -ллю 

террасови́дный терасоподі́бний; т-ная 
скла́дка терасоподі́бна скла́дка; т-ная 
фо́рма терасоподі́бна фо́рма; т. усту́п 
терасоподі́бний усту́п (ви́ступ) 

терра́совый тера́совий; т-вая ли́ния те-
ра́сова лі́нія; т-вая равни́на тера́сова рів-
ни́на; т-вая ро́ссыпь тера́сове розси́пище 
(тера́совий ро́зсип); т-вое строе́ние те-
ра́сова будо́ва; т. гра́вий тера́совий гра́вій 

терриге́нно-минералоги́ческий тери-
ге́нно-мінералогі́чний; т.-м-кая прови́н-
ция териге́нно-мінералогі́чна прові́нція; 
т.-м-кая фа́ция териге́нно-мінералогі́чна 
фа́ція 

терриге́нный териге́нний; т-ная гли́на 
териге́нна гли́на; т-ная седимента́ция 
териге́нна седимента́ція; т-ные оса́дки 
териге́нні оса́дки; т-ные отложе́ния тери-
ге́нні ві́дклади; т. ил териге́нний мул (на-
му́л); т. компоне́нт териге́нний компо-
не́нт; т. минера́л териге́нний мінера́л 

террико́н терико́н, -на 
террико́нник терико́нник, -ка 
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территориа́льный територіа́льний; при-
ро́дный т. ко́мплекс приро́дний терито-
ріа́льний ко́мплекс; т-ная ка́рта терито-
ріа́льна ка́рта (ма́па); т-ные бала́нсы те-
риторіа́льні бала́нси; т. банк терито-
ріа́льний банк 

террито́рия терито́рія, -рії; око́нтурен-
ная т. оконту́рена терито́рія; разве́данная т. 
розві́дана терито́рія 

теругги́т теругі́т, -ту 
теря́ющий втрача́ючий; т. во́ду пото́к 

втрача́ючий во́ду поті́к 
тёсанный те́саний 
тесни́на тісни́на, -ни 
те́сный тісни́й; т-ное прораста́ние тісне́ 

пророста́ння 
тессера́льный тесера́льний; т-ная сис-

те́ма тесера́льна систе́ма 
тессери́рованный тесеро́ваний; т. гете-

ростра́к тесеро́ваний гетеростра́к 
тест тест, -ту 
тест-генера́тор тест-генера́тор, тест-

генера́тора 
те́ста те́ста, -ти 
те́стовый те́стовий; т. масси́в те́стовий 

маси́в 
тестообра́зный тістоподі́бний; т-ная 

ма́сса тістоподі́бна ма́са 
тетарто́эдр тетарто́едр, -ра 
тетартоэдри́ческий тетартоедри́чний;  

т-кие кла́ссы тетартоедри́чні кла́си 
тетартоэ́дрия тетартое́дрія, -рії 
те́терево-бу́гский те́терево-бу́зький;  

т.-б-кая сви́та те́терево-бу́зька сві́та 
те́теревский те́терівський; т-кая се́рия 

те́терівська се́рія 
тетрабаза́льный тетрабаза́льний 
татраванада́т тетраванада́т, -ту 
татрагекса́эдр тетрагекса́едр, -ра 
тетрагидрофура́н тетрагідрофура́н, -ну 
тетраги́р тетрагі́р, -ру 
тетраги́рный тетрагі́рний; т-ная синго-

ни́я тетрагі́рна сингонія́ 
тетрагиро́ид тетрагіро́їд, -да 
тетрагироидопримити́вный тетрагірої-

доприміти́вний 
тетраго́н тетраго́н, -на 
тетрагона́льно-дипирамида́льный тет-

рагона́льно-дипіраміда́льний; т.-д-ная 
симме́три́я тетрагона́льно-дипіраміда́льна 
симетрі́я 

тетрагона́льно-пирамида́льный тетраго-
на́льно-піраміда́льний; т.-п-ная симме́три́я 
тетрагона́льно-піраміда́льна симетрі́я 

тетрагона́льно-скаленоэдри́ческий тет-
рагона́льно-скаленоедри́чний; т.-с-кая сим-
ме́три́я тетрагона́льно-скаленоедри́чна си-
метрі́я 

тетрагона́льно-тетраэдри́ческий тетра-
гона́льно-тетраедри́чний 

тетрагона́льно-трапецоэдри́ческий тетра-
гона́льно-трапецоедри́чний; т.-т-кая симме́т-
ри́я тетрагона́льно-трапецоедри́чна симетрі́я 

тетрагона́льный тетрагона́льний; т-ная 
дипирами́да тетрагона́льна дипірамі́да;  
т-ная пирами́да тетрагона́льна пірамі́да; 
т-ная при́зма тетрагона́льна при́зма;  
т-ная сингони́я тетрагона́льна сингоні́я; 
т-ная систе́ма тетрагона́льна систе́ма;  
т. скалено́эдр тетрагона́льний скалено́едр; 
т. тетра́эдр тетрагона́льний тетра́едр 

тетраго́н-триокта́эдр тетраго́н-триокта́едр, 
-ра 

тетраго́н-тритетра́эдр тетраго́н-трите-
тра́едр, -ра 

тетра́да тетра́да, -ди; гексаэдра́льная т. 
гексаедра́льна тетра́да; ромби́ческая т. 
ромбі́чна тетра́да; тетраэдра́льная т. тет-
раедра́льна тетра́да 

тетрадими́т тетрадимі́т, -ту 
тетракальсили́т тетракальсилі́т, -ту 
тетракинети́ческий тетракінети́чний;  

т-кая тео́рия эволю́ции тетракінети́чна 
тео́рія еволю́ції 

тетракла́ды мн. тетракла́ди, -дів 
тетраклази́т тетраклази́т, -ту 
тетракли́ны мн. тетраклі́ни, -нів 
тетракло́ны мн. тетракло́ни, -нів 
тетракора́лл тетракора́л, -ла 
тетракрепи́дный тетракрепі́дний; т-ная 

де́сма тетракрепі́дна де́сма 
тетракрепи́ды мн. тетракрепі́ди, -дів 
тетраксо́ны мн. тетраксо́ни, -нів 
тетракти́н тетракти́н, -ну 
тетракти́нный тетракти́нний; т-ные 

спи́кулы тетракти́нні спі́кули 
тетрали́н тетралі́н, -ну 
тетранатроли́т тетранатролі́т, -ту 
тетрапло́идный тетрапло́їдний 
тетрапо́д тетрапо́д, -ду 
тетрапо́дный тетрапо́дний; т-ная фа́уна 

тетрапо́дна фа́уна 
тетрарадиа́ты мн. тетрарадіа́ти, -тів 
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тетраспо́ра тетраспо́ра, -ри 
тетраспора́нгий тетраспора́нгій, -гія 
тетрато́эдр тетрато́едр, -ра 
тетратоэдри́ческий тетратоедри́чний 
тетрафенилбора́т тетрафенілбора́т, -ту 
тетраферрибиоти́т тетраферібіоти́т, -ту 
тетраферрифлогопи́т тетраферіфлогопі́т, -ту 
тетраферропла́тина тетраферопла́тина, -ни 
тетрафили́н тетрафілі́н, -ну 
тетра́эдр тетра́едр, -ра; кремнекисло-

ро́дный т. кремнекисне́вий тетра́едр; ку-
би́ческий т. кубі́чний тетра́едр; пирами-
да́льный т. піраміда́льний тетра́едр; пре-
ломлённый пирамида́льный т. за-
ло́млений піраміда́льний тетра́едр; ром-
би́ческий т. ромбі́чний тетра́едр; тетра-
гона́льный т. тетрагона́льний тетра́едр 

тетраэдра́льный тетраедра́льний; т-ная 
тетра́да тетраедра́льна тетра́да 

тетраэдри́т тетраедри́т, -ту; обыкно-
ве́нный т. звича́йний тетраедри́т; ртуть-
содержа́щий т. ртутевмі́сний тетраедри́т; 
серебросодержа́щий т. срібловмі́сний 
тетраедри́т 

тетраэдри́ческий тетраедри́чний; т-кая 
диагра́мма тетраедри́чна діагра́ма; т-кая 
се́тка тетраедри́чна сіт́ка; т. га́битус тет-
раедри́чний га́бітус 

тетраэдрови́дный тетраедроподі́бний; 
т. га́битус тетраедроподі́бний га́бітус 

тетре́ны мн. тетре́ни, -нів 
тетри́л тетри́л, -лу 
те́фра те́фра, -ри 
тефри́т тефри́т, -ту; лейци́товый т. лей-

ци́товий тефри́т; нефели́новый т. нефе-
лі́новий тефри́т 

тефри́товый тефри́товий; т-вая ла́ва 
тефри́това ла́ва 

тефрито́ид тефрито́їд, -да 
тефро́ит тефро́їт, -та 
техне́ций техне́цій, -цію 
те́хника те́хніка, -ки, д. и п. -ніці; вычи-

сли́тельная т. обчи́слювальна те́хніка; 
т. разве́дки те́хніка ро́звідки (розві́дування) 

техни́ческий техні́чний; т-кая атмо-
сфе́ра техні́чна атмосфе́ра; т-кая вода́ 
техні́чна вода́; т-кая ско́рость техні́чна 
шви́дкість; т. алма́з техні́чний алма́з; 
т. ана́лиз техні́чний ана́ліз; т. ка́мень 
техні́чний ка́мінь; т. контро́ль техні́чний 
контро́ль; т-кое опро́бование техні́чне 
опро́бування (опробо́вування); т-кое стекло́ 
техні́чне скло 

техногене́з техногене́з, -зу 
техноге́нный техноге́нний; т-ная фа́ция 

техноге́нна фа́ція; т-ное месторожде́ние 
техноге́нне родо́вище; т-ные систе́мы 
земно́й коры́ техноге́нні систе́ми земно́ї 
кори́; т. грунт техноге́нний ґрунт; 
т. орео́л техноге́нний орео́л; т. релье́ф 
техноге́нний рельє́ф; т. элеме́нт техно-
ге́нний елеме́нт 

технологи́ческий технологі́чний; т-кая 
гру́ппа у́гле́й технологі́чна гру́па ву́гі́лля; 
т-кая про́ба технологі́чна про́ба; т-кая 
со́да технологі́чна со́да; т-кие ти́пы по-
ро́д технологі́чні ти́пи порі́д; т-кое 
опро́бование технологі́чне опро́бування 
(опробо́вування); т-кое сво́йство техноло-
гі́чна власти́вість; т. ана́лиз техноло-
гі́чний ана́ліз 

техноло́гия техноло́гія, -гії; безопа́сная т. 
безпе́чна техноло́гія; взрывна́я т. підрив-
на́ техноло́гія; го́рная т. гірни́ча техно-
ло́гія; малоотхо́дная т. маловідхідна́ тех-
ноло́гія; морска́я го́рная т. морська́ гір-
ни́ча техноло́гія; пото́чная т. пото́кова 
техноло́гія; строи́тельная го́рная т. буді-
ве́льна гірни́ча техноло́гія 

техносфе́ра техносфе́ра, -ри 
технохими́ческий технохімі́чний; т-кие 

весы́ технохімі́чна вага́ 
тецидо́идный тецидо́їдний 
тече́ние течія́, -чії;́ атмосфе́рное т. ат-

мосфе́рна течія́; берегово́е т. берегова́ 
течія́; ве́рхнее т. реки́ ве́рхня течія́ рі́чки 
(ріки́); ветрово́е т. вітрова́ течія́; воз-
ду́шное т. пові́тря́на течія́; волново́е т. 
хвильова́ течія́; встре́чное т. зустрі́чна 
течія́; вя́зкое т. в'язка́ течія́; глуби́нное т. 
глиби́нна течія́; заме́дленное т. спо-
ві́льнена (упові́льнена) течія́; изви́листое т. 
зви́виста течія́; изме́нчивое т. мінли́ва 
течія́; компенсацио́нное т. компенсаці́йна 
течія́; конвекцио́нное т. конвекці́йна те-
чія́; ко́нтурное т. ко́нтурна течія́; лами-
на́рное т. ламіна́рна течія́; магмати́ческое т. 
магмати́чна течія́; ме́дленное т. пові́льна 
течія́; морско́е т. морська́ течія́; не-
пра́вильное т. непра́вильна течія́; не-
установи́вшееся т. неста́ла течія́; нижнее 
т. реки́ ни́жня течія́ рі́чки (ріки́); обра́тное т. 
зворо́тна течія́; океани́ческое т. океані́чна 
течія́; параллельностру́йное т. паралель-
ноструми́нна течія́; перемежа́ющееся т. 
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перемі́жна течія́; пласти́ческое т. плас-
ти́чна течія́; пове́рхностное т. поверхне́ва 
течія́; подзе́мное т. реки́ підзе́мна течія́ 
рі́чки (ріки́); подко́рное т. підкорова́ течія́; 
ползу́чее т. повзу́ча течія́; пре́сное т. 
прі́сна течія́; прили́вное т. припли́вна 
течія́; псевдовя́зкое т. псевдов'язка́ течія́; 
равноме́рное т. рівномі́рна течія́; разру-
ша́ющее т. руйнівна́ течія́; разрывно́е т. 
розривна́ течія́; расходя́щееся т. розхідна́ 
течія́; сбо́йное т. збі́йна течія́; свобо́дное т. 
ві́льна течія́; сре́днее т. реки́ сере́дня течія́ 
рі́чки (ріки́); стру́йное т. струми́нна течія́; 
т. ветрово́го переме́шивания течія́ вітро-
во́го перемі́шування; т. ма́гмы течія́ 
ма́гми; т. подпо́чвенных вод течія́ підґ-
рунтови́х вод; т. поля́рного сегме́нта 
течія́ поля́рного сегме́нта; т. поро́д течія́ 
порі́д; т. по́чвы течія́ ґру́нту; т. сколь-
же́ния течія́ ко́взання (ско́взання); т. со́ли 
течія́ со́лі; т. твёрдого вещества́ течія́ 
твердо́ї речовини́; ти́хое т. ти́ха течія́; 
трёхме́рное т. триви́мірна течія́; упру́гое т. 
пру́жна́ течія́; установи́вшееся т. уста́лена 
(ста́ла) течія́ 

течь гл. текти́, тече́; т. с укло́ном текти́ з 
у́хилом 

тешемахери́т тешемахери́т, -ту 
тешени́т тешені́т, -ту 
тиберги́т тибергі́т, -ту 
ти́биа ти́біа (нескл.) 
ти́био-тарза́льный ти́біо-тарза́льний; 

т. отде́л ти́біо-тарза́льний ві́дділ 
ти́верский ти́верський; т. я́рус ти́версь-

кий я́рус 
ти́гель ти́гель, -гля, т. -глем; плави́ль-

ный т. плави́льний ти́гель 
ти́гельный ти́гельний; т-ная про́ба 

ти́гельна про́ба; т. графи́т ти́гельний графі́т 
тигли́йский тиглі́йський; т-кое меж-

леднико́вье тиглі́йське міжльодовикі́в'я 
тигмотакти́ческий тигмотакти́чний 
тигр тигр, -ра; саблезу́бый т. шабле-

зу́бий тигр 
тигро́вый ти́гровий; т-вая сви́та ти́грова 

сві́та; т-вая я́шма ти́грова я́шма; т. асбе́ст 
ти́гровий азбе́ст; т. глаз ти́грове о́ко 

тиерши́т тиєрши́т, -ту 
ти́за ти́за, -зи 
тиксотропи́я тиксотропія́, -пі́ї 
тиксотро́пность тиксотро́пність, -ності, 

т. -ністю 

тиксотро́пный тиксотро́пний; т-ная ру-
ба́шка тиксотро́пна соро́чка 

тилази́т тилази́т, -ту 
тиласте́ры мн. тиласте́ри, -рів 
тила́стры мн. тила́стри, -ла́стр 
тилигу́льский тилігу́льський; т-кая 

сви́та тилігу́льська сві́та 
тиллеи́т тилеї́т, -ту 
тилли́т тилі́т, -ту 
тиллодо́нт тилодо́нт, -та 
тилль тиль, -лю, т. -лем 
тилогекса́стеры мн. тилогекса́стери, -рів 
тилогекса́стры мн. тилогекса́стри, -са́стр 
тилоза́вр тилоза́вр, -ра 
тилости́ли мн. тилости́лі, -лів 
тило́ты мн. тило́ти, -тів 
тимани́т тимані́т, -ту 
тимаци́т тимаци́т, -ту 
тимисками́пский тиміскамі́пський; т-кое 

оледене́ние тиміскамі́пське зледені́ння 
(заледені́ння) 

ти́мковский ти́мківський; т-кие слои́ 
ти́мківські шари́  

тимо́л тимо́л, -лу 
тимо́ловый тимо́ловий 
тимпто́нский тимпто́нський; т-кая се́рия 

тимпто́нська се́рія 
ти́на твань, -ні, т. -нню, багови́ння 
тинакси́т тинакси́т, -ту 
тингтсу́нский тингтсу́нський; т. чело-

ве́к тингтсу́нська люди́на 
тингуаи́т тингуаї́т, -ту; анальци́мовый т. 

анальци́мовий тингуаї́т 
тингуаи́товый тингуаї́товий; т. о́блик 

тингуаї́товий о́брис 
тиндалеме́тр тиндалеме́тр, -ра 
ти́нистый твани́стий, багови́нний,  

(болотистый) багни́стий; т-тая по́чва 
твани́стий (багни́стий) ґрунт 

тинка́л тинка́л, -лу 
тинкалкони́т тинкалконі́т, -ту 
тиноли́т тинолі́т, -ту 
тиноли́товый тинолі́товий; т. туф тино-

лі́товий туф 
тинтики́т тинтикі́т, -ту 
тинтинаи́т тинтинаї́т, -ту 
тинтинни́ды мн. тинтині́ди, -дів 
тинтинни́ны мн. тинтині́ни, -нів 
тинтино́ида тинтино́їда, -ди 
тинцени́т тинцені́т, -ту 
тиоасфа́льт тіоасфа́льт, -ту 
тиозони́д тіозоні́д, -ду 
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тиокери́т тіокери́т, -ту 
тиоретини́т тіоретині́т, -ту 
тиорсауи́т тіорсауї́т, -ту 
тиоспи́рт тіоспи́рт, -ту 
тиосульфа́т тіосульфа́т, -ту; т. на́трия 

тіосульфа́т на́трію 
тиосфе́ны мн. тіосфе́ни, -нів 
тиофи́льный тіофі́льний 
тиоциана́т тіоціана́т, -ту; т. ка́лия тіоці-

ана́т ка́лію 
тиоэлатери́т тіоелатери́т, -ту 
тип тип, -пу; агониати́товый т. агоніа-

ти́товий тип; адапти́вный т. адапти́вний 
тип; аксоно́идный т. аксоно́їдний тип; 
альпи́йский т. скла́дчатости альпі́йський 
тип складча́стості; аммони́товый т. 
ло́пастной ли́нии амоні́товий тип лопа-
те́вої лі́нії; амплексо́идный т. амплек-
со́їдний тип; анастомози́рующий т. 
ветвле́ния анастомозува́льний тип га-
лу́ження; араука́риевый т. строе́ния ара-
ука́рієвий тип будо́ви; атланти́ческий т. 
поро́д атланти́чний тип порі́д; а́томный т. 
свя́зи а́томний тип зв'язку́; байда́нский т. 
изверже́ния байда́нський тип 
ви́верження; берди́чевский т. грани́та 
берди́чівський тип грані́ту; билате-
ра́льный т. білатера́льний тип; биоло-
ги́ческий т. біологі́чний тип; бипо-
ля́рный т. расщепле́ния біполя́рний тип 
розще́плення; бострихоцера́совый т. за-
вива́ния бострихоцера́совий тип зави-
ва́ння; вандерваа́льсовский т. вандер-
ваа́льсівський тип; водоро́дный т. вод-
не́вий тип; вре́менно осуша́ющий т. тим-
часо́во осу́шувальний тип; вулка-
ни́ческий т. изверже́ния вулкані́чний тип 
ви́верження; вы́борный т. ви́борний тип; 
вы́мерший т. ви́мерлий тип; гава́йский т. 
изверже́ния гава́йский тип ви́верження; 
гетероме́рный т. захороне́ния гетеро-
мі́рний тип похова́ння; гипобатоли́товый 
т. месторожде́ний гіпобатолі́товий тип 
родо́вищ; гипсополито́пный т. захоро-
не́ния гіпсополіто́пний тип похова́ння; 
гнездообра́зный т. захороне́ния гніздо-
поді́бний тип похова́ння; гониати́товый т. 
гоніати́товий тип; гроздеви́дный т. захо-
роне́ния гроноподі́бний тип похова́ння; 
далмане́лловый т. далмане́ловий тип; 
дендри́товый т. речно́й се́ти денд-
ри́товий тип річково́ї мере́жі (сі́тки); де-

прессио́нно-упру́гий т. депресі́йно-
пру́жни́й тип; диапи́ровый т. діапі́ровий 
тип; диапси́дный т. че́репа діапси́дний 
тип че́репа; дисодо́нтный т. дисодо́нтний 
тип; долиомо́рфный т. поро́ды доліо-
мо́рфний тип поро́ди; дополни́тельный т. 
додатко́вий тип; древе́сный т. деревни́й 
тип; засу́шливо-вымыва́ющий т. по-
су́шливо-вимивни́й (засу́шливо-вимивни́й) 
тип; зигоспоидили́новый т. зигоспоїди-
лі́новий тип; изоли́рованный т. те́ки 
ізольо́ваний тип те́ки; инадапти́вные  
т-пы інадапти́вні ти́пи; иосеми́тский 
т. водопа́да іосемі́тський тип водоспа́ду 
(водопа́ду); исла́ндский т. ледника́ 
ісла́ндський тип льодовика́; каре́льский 
т. водопа́да каре́льський тип водоспа́ду 
(водопа́ду); каска́дный т. водопа́да кас-
ка́дний тип водоспа́ду (водопа́ду); кат-
ма́йский т. изверже́ния катма́йський тип 
ви́верження; когтеходя́щий т. кігтехо-
дя́чий тип; коллекти́вный т. колекти́вний 
тип; криптобатоли́товый т. месторож-
де́ний криптобатолі́товий тип родо́вищ; 
криптогенети́ческий т. криптогене-
ти́чний тип; лейконо́идный т. лейко-
но́їдний тип; ме́стный т. місце́вий тип; 
металли́ческий т. свя́зи металі́чний тип 
зв'язку́; монополя́рный т. монополя́рний 
тип; обобщённный т. узага́льнений тип; 
о́бщий т. зага́льний тип; одноро́дный т. 
однорі́дний тип; односкла́дчатый т. 
си́нуса односкладча́стий тип си́нуса; оли-
гопальма́тный т. олігопальма́тний тип; 
опистопа́рный т. опістопа́рний тип; ор-
бито́идный т. орбіто́їдний тип; ортохоа-
нити́ческий т. ортохоаніти́чний тип; ос-
та́точный т. свя́зи за́лишко́вий тип зв'яз-
ку́; парали́ческий т. у́гле́й пара́лічний 
тип ву́гі́лля; пеле́йский т. изверже́ния 
пеле́йський тип ви́верження; перви́чный т. 
перви́нний тип; перехо́дный т. перехідни́й 
тип; петрографи́ческий т. у́гля́ петрог-
рафі́чний тип ву́гі́лля; пионоде́мный т. 
піоноде́мний тип; пли́ниевский т. извер-
же́ния плі́ніївський тип ви́верження; по-
бо́чный т. побі́чний тип; после́дующий т. 
насту́пний тип; постоя́нно осуша́ющий т. 
пості́йно осу́шувальний тип; предго́рный т. 
передгі́рний тип; прираста́ющий т. при-
роста́ючий тип; промежу́точный т. про-
мі́жний тип; пропа́рный т. пропа́рний 
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тип; рагоно́идный т. рагоно́їдний тип; 
речно́й т. косо́й слои́стости річкови́й тип 
ко́сої (скісно́ї, навскі́сної) шарува́тості; 
решётчатый т. релье́фа ґратча́стий тип 
рельє́фу; риа́совый т. бе́рега ріа́совий тип 
бе́рега; сбо́рный т. збі́рний тип; свобод-
нолежа́щий экологи́ческий т. вільноза-
ле́глий (вільнолежа́чий) екологі́чний тип; 
свободнолежа́щий этологи́ческий т. 
вільнозале́глий (вільнолежа́чий) етоло-
гі́чний тип; сиконо́идный т. сиконо́їдний 
тип; скандина́вский т. ледника́ (оледе-
не́ния) скандина́вський тип льодовика́ 
(зледені́ння, заледені́ння); скафи́товый т. 
завива́ния ра́ковины скафі́товий тип 
закру́чування черепа́шки (му́шлі, ско́йки); 
скрытогенети́ческий т. прихованогене-
ти́чний (захованогенети́чний) тип; 
сме́шанный т. змі́шаний тип; стромбо-
лиа́нский т. изверже́ния стромбо-
ліа́нський тип ви́верження; субортохоа-
нити́ческий т. субортохоаніти́чний тип; 
технологи́ческие т-пы поро́д техноло-
гі́чні ти́пи порі́д; т. ву́да тип ву́да; т. глин 
тип глин; т. доли́ны тип доли́ни; т. лито-
гене́за тип літогене́зу; т. минера́лов тип 
мінера́лів; т. осадконакопле́ния тип осад-
конагрома́дження (осадконакопи́чення); 
т. релье́фа тип рельє́фу; т. ро́да тип ро́ду; 
т. сбро́са тип ски́ду; т. свя́зи тип зв'язку́; 
т. скла́док тип скла́док; т. слои́стости тип 
шарува́тості; т. структу́ры тип структу́ри; 
т. у́гля́ тип ву́гі́лля; тисаноцерати́дный т. 
воротничко́в тисаноцерати́дний тип ко-
мірці́в; тихоокеа́нский т. тихоокеа́нський 
тип; туркеста́нский т. ледника́ турке-
ста́нський тип льодовика́; увлажнённо-
вымыва́ющий т. зволо́жено-вимивни́й 
тип; усто́йчивый т. стійки́й (ста́лий) тип; 
фанерогенети́ческий т. фанерогене-
ти́чний тип; фа́фский т. фа́фський тип; 
физиографи́ческий т. поро́ды фізіогра-
фі́чний тип поро́ди; фронта́льный глабе-
ля́рный т. фронта́льний глабеля́рний тип; 
хими́ческий т. хімі́чний тип; хлор-
ка́льциевый т. воды́ хлорка́льцієвий тип 
води́; хлорма́гниевый т. воды́ хлор-
ма́гнієвий тип води́; центростре-
ми́тельный т. речно́й се́ти доцентро́вий 
тип річково́ї мере́жі (сі́тки); церати́товый т. 
церати́товий тип; циртохоанити́ческий т. 
циртохоаніти́чний тип; шипова́тый т. 

шпичакува́тий (шипува́тий) тип; эколо-
ги́ческий т. екологі́чний тип; эмбато-
ли́товый т. месторожде́ний ембато-
лі́товий тип родо́вищ; эмбриона́льный т. 
ембріона́льний тип; эндобатоли́товый т. 
месторожде́ний ендобатолі́товий тип ро-
до́вищ; эо́ловый т. косо́й симме́три́и 
ео́ловий тип ко́сої симетрі́ї; эпибато-
ли́товый т. месторожде́ний епібато-
лі́товий тип родо́вищ; я́корный эколо-
ги́ческий т. я́кірний екологі́чний тип; 
я́корный этолдоги́ческий т. я́кірний 
етолдогі́чний тип 

типи́чный типо́вий; т. вид типо́вий вид 
типлеи́т типлеї́т, -ту 
типово́й типови́й; т-ва́я гру́ппа типова́ 

гру́па; т-ва́я ка́рта типова́ ка́рта (ма́па);  
т-во́е местонахожде́ние типове́ місцезна-
хо́дження; т-во́е месторожде́ние типове́ 
родо́вище; т. вид типови́й вид; 
т. ко́мплекс типови́й ко́мплекс; т. прое́кт 
типови́й прое́кт; т. род типови́й рід; 
т. разде́л типови́й ро́зділ; т. экземпля́р 
типови́й екземпля́р 

типогене́з типогене́з, -зу 
типо́лиз типо́ліз, -зу 
типологи́ческий типологі́чний; т-кая 

конце́пция ви́да типологі́чна конце́пція 
ви́ду; т-кая систе́ма типологі́чна систе́ма 

типоло́гия типоло́гія, -гії 
типомакроразре́з типомакроро́зріз, -зу 
типоморфи́зм типоморфі́зм, -му; т. ми-

нера́лов типоморфі́зм мінера́лів 
типомо́рфный типомо́рфний; т-ная 

при́месь типомо́рфна до́мішка; т. мине-
ра́л типомо́рфний мінера́л; т. элеме́нт 
типомо́рфний елеме́нт 

типоста́з типоста́з, -зу 
тира́спольский тира́спільський; т-кая 

терра́са тира́спільська тера́са 
тира́сский тира́ський; т-кие слои́ ти-

ра́ські шари́  
тиратро́н тиратро́н, -на; маломо́щный т. 

малопоту́жний тиратро́н 
тирбогли́фы мн. тирбоглі́фи, -фів 
тири́т тири́т, -ту 
тирози́н тирози́н, -ну 
тироли́т тиролі́т, -ту 
тиро́льский тиро́льський; т. отде́л ти-

ро́льський ві́дділ 
тирре́нский тире́нський; т-кая терра́са 

тире́нська тера́са 
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тирс тирс, -са 
тис тис, -су (древесина) и -са (дерево) 
тисаноцерати́дный тисаноцерати́дний; 

т. тип воротничко́в тисаноцерати́дний 
тип комірці́в 

ти́совые сущ., мн. ти́сові, -вих 
тисони́т тисоні́т, -ту 
ти́ссальский ти́сальський; т-кая сви́та 

ти́сальська сві́та 
тита́н тита́н, -ну 
тита́н-авги́т тита́н-авгі́т, -ту 
титана́т титана́т, -ту; т. ба́рия титана́т 

ба́рію 
тита́нистый тита́нистий; т-тая руда́ ти-

та́ниста руда́; т. железня́к тита́нистий 
залізня́к 

титани́т титані́т, -ту 
титани́товый титані́товий; т. шонкини́т 

титані́товий шонкіні́т 
титанклиногуми́т титанкліногумі́т, -ту 
титанобиоти́т титанобіоти́т, -ту 
тита́новый тита́новий; т-вая руда́ ти-

та́нова руда́; т-вая слюда́ тита́нова слюда́; 
т-вая шпине́ль тита́нова шпіне́ль; т-вые 
бели́ла тита́нове біли́ло; т. авги́т ти-
та́новий авгі́т; т. фергусони́т тита́новий 
фергусоні́т; т. шерл тита́новий шерл; 
т. якупиранги́т тита́новий якупірангі́т 

титаномагнети́т титаномагнети́т, -ту 
титаносилика́т титаносиліка́т, -ту 
титаносодержа́щий титановмі́сний; 

т. минера́л титановмі́сний мінера́л; 
т. тухоли́т титановмі́сний тухолі́т 

титаноте́рии мн. титаноте́рії, -ріїв 
тита́н-эльпиди́т тита́н-ельпіди́т, -ту 
тито́н тито́н, -ну 
тито́нский тито́нський; т. я́рус ти-

то́нський ярус 
титрометри́ческий титрометри́чний; 

т. ана́лиз титрометри́чний ана́ліз 
титрова́льный титрува́льний; т. ана́лиз 

титрува́льний ана́ліз; т. аппара́т титру-
ва́льний апара́т 

титрова́ние титрува́ння; ампермет-
ри́ческое т. амперметри́чне титрува́ння; 
йодометри́ческое т. йодометри́чне титру-
ва́ння; комплексометри́ческое т. компле-
ксометри́чне титрува́ння; т. основа́нием 
титрува́ння осно́вою 

титро́ванный титро́ваний; т. раство́р 
титро́ваний ро́зчин 

титрова́ть[ся] титрува́ти[ся], -ру́ю, -ру́єш, 
-ру́є[ться] 

тифо́н тифо́н, -на 
тифони́ческий тифоні́чний 
тиффани́т тифані́т, -ту 
тихвини́т тихвіні́т, -ту 
ти́хий ти́хий; т-хое тече́ние ти́ха течія́ 
тихи́т тихі́т, -ту 
тихоокеани́ческий тихоокеані́чний; 

Т. сегме́нт Тихоокеані́чний сегме́нт 
тихоокеа́нский тихоокеа́нський; т-кая 

прови́нция тихоокеа́нська прові́нція;  
т-кая сви́та тихоокеа́нська сві́та; т-кая 
се́рия тихоокеа́нська се́рія; т-кая 
скла́дчатость тихоокеа́нська склад-
ча́стість; т. тип тихоокеа́нський тип 

тихори́нум тихори́нум, -му 
тишко́вский тишкі́вський; т-кая сви́та 

тишкі́вська сві́та 
ткань ткани́на, -ни; асбе́стовая т. азбе́с-

това ткани́на; асбопла́стиковая т. азбо-
пла́стикова ткани́на; ассимиляцио́нная т. 
асиміляці́йна ткани́на; атависти́ческая т. 
атавісти́чна ткани́на; водопроводя́щая т. 
водопрові́дна́ ткани́на; воздухоно́сная т. 
повітроно́сна ткани́на; втори́чная т. вто-
ри́нна ткани́на; выдели́тельная т. виділь-
на́ ткани́на; выстила́ющая т. вистеля́юча 
(висте́лювальна) ткани́на; гелифи-
ци́рованная т. геліфіко́вана ткани́на; до-
че́рняя т. дочір́ня ткани́на; запасна́я т. 
запасна́ ткани́на; капилля́рная т. капі-
ля́рна ткани́на; ква́рцевая т. ква́рцова 
ткани́на; ко́ровая т. ко́рова ткани́на; лу-
бяна́я т. лу́бова (луб'яна́) ткани́на; мерис-
темати́ческая т. меристемати́чна ткани́на; 
механи́ческая т. механі́чна ткани́на; 
обу́гленная т. зву́глена ткани́на; опо́рная т. 
опо́рна ткани́на; основна́я скеле́тная т. 
основна́ кістяко́ва (скеле́тна) ткани́на; 
остудне́вшая т. здраглі́ла ткани́на; пер-
ви́чная образова́тельная т. перви́нна 
тві́рна ткани́на; подде́рживающая т. під-
три́мувальна (підтри́мча) ткани́на; по-
крывна́я т. покривна́ ткани́на; прово-
дя́щая т. провідна́ ткани́на; пузы́рчатая т. 
пузи́рча́ста (пухи́рча́ста) ткани́на;  
расти́тельная т. росли́нна ткани́на; си-
фо́нная т. сифо́нна ткани́на; соедини́тель-
ная т. сполу́чна (з'є́днувальна) ткани́на; 
теплоизоляцио́нная т. теплоізоляці́йна 
ткани́на; трабекуля́рная т. трабекуля́рна 
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ткани́на; физиофо́ровая т. фізіофо́рова 
ткани́на; экстракамера́льная т. екстра-
камера́льна ткани́на; эндосифо́нная т. 
ендосифо́нна ткани́на 

тле́ние тлі́ння 
тлеть тлі́ти, тлі́є 
тле́ющий тлі́ючий; т. фити́ль тлі́ючий 

ґніт 
тоа́р тоа́р, -ру 
тоа́рский тоа́рський; т. я́рус тоа́рський 

я́рус 
тобермори́т тобермори́т, -ту 
тобечи́кский тобечи́кський; т-кие слои́ 

тобечи́кські шари́  
това́рковский това́рківський; т. у́голь 

това́рківське ву́гі́лля 
това́рный това́рний; т-ная про́ба то-

ва́рна про́ба; т-ная проду́кция това́рна 
проду́кція; т. у́голь това́рне ву́гі́лля 

тодди́т тоди́т, -ту 
тодороки́т тодорокі́т, -ту 
тойга́нский тойга́нський; т-кая то́лща 

тойга́нська то́вща 
ток 1. струм, -му; блужда́ющий т. манд-

рівни́й (блукли́вий) струм; вихрево́й т. 
вихрови́й струм; гальвани́ческий т. галь-
вані́чний струм; двухфа́зный т. дво-
фа́зний струм; дифференциа́льный т. 
диференціа́льний струм; доба́вочный т. 
додатко́вий струм; есте́ственный т. при-
ро́дний струм; заря́дный т. заря́дний 
струм; земно́й т. земни́й струм; комму-
ти́рованный т. комуто́ваний струм; кон-
векцио́нный т. конвекці́йний струм; не-
преобразо́ванный т. неперетво́рений 
струм; перви́чный т. перви́нний струм; 
переме́нный т. змі́нний струм; поляри-
зацио́нный т. поляризаці́йний струм; по-
стоя́нный т. пості́йний струм; рабо́чий т. 
электромагни́та робо́чий струм електро-
магні́ту; разря́дный т. розря́дний струм; 
теллури́ческий т. телури́чний струм; 
т. возбужде́ния струм збу́дження; т. га-
львано́метра струм гальвано́метра; т. неус-
танови́вшегося режи́ма струм неста́лого 
режи́му; т. проводи́мости струм про-
ві́дності; т. смеще́ния струм змі́щення; 
т. Фуко́ струм Фуко́; трёхфа́зный т. три-
фа́зний струм; эквивале́нтный т. еквіва-
ле́нтний струм; электри́ческий т. елек-
три́чний струм; 

2. поті́к, -то́ку; т. грунтово́й воды́ поті́к 
ґрунтово́ї води́ 

токеи́т токеї́т, -ту 
токма́кский токма́цький; т-кая сви́та 

токма́цька сві́та 
то́ковый стру́мовий; т-вое заземле́ние 

стру́мове зазе́млення; т. карота́ж стру́мо-
вий карота́ж; т. электро́д стру́мовий 
електро́д; экрани́рованный т. ме́тод ек-
рано́ваний стру́мовий ме́тод 

токоци́ты мн. токоци́ти, -тів 
токсаспи́ры мн. токсаспі́ри, -рів 
токси́чность токси́чніть, -ності, т. -ністю 
токсодо́нт токсодо́нт, -та 
то́ксы мн. то́кси, -сів 
толеи́т толеї́т, -ту 
толеи́товый толеї́товий; т-вая струк-

ту́ра толеї́това структу́ра; т. база́льт то-
леї́товий база́льт 

толери́т толери́т, -ту 
толкачёвский товкачі́вський; т-кая 

сви́та товкачі́вська сві́та 
толка́ющий (об оползне) штовха́льний; 

т. о́ползень штовха́льний зсув 
толстозу́бый товстозу́бий; т-бая дву-

ство́рка товстозу́ба двосту́лка; т. замо́к 
товстозу́бий замо́к 

толстоко́жий товстошкі́рий; т-жее жи-
во́тное товстошкі́ра твари́на 

толстокраево́й товстокрайови́й 
толстонапласто́ванный товстонаплас-

то́ваний, товстонашаро́ваний 
толстопласти́нчатый товстоплас-

ти́нчастий; т. о́блик товстопласти́нчастий 
о́брис 

толстопокро́вный товстопокривни́й 
толстосланцева́тый товстосланцю-

ва́тий; т-тая тексту́ра товстосланцюва́та 
тексту́ра 

толстослои́стый товстошарува́тий 
толстоспо́ровый товстоспо́ровий; т. дюре́н 

товстоспо́ровий дюре́н 
толстосте́нный товстості́нний; т-ная 

микроспо́ра товстості́нна мікроспо́ра;  
т-ная поко́ящаяся спо́ра товстості́нна 
упоко́єна (нерухо́ма) спо́ра; т. экзини́т 
товстості́нний екзині́т 

то́лстый товсти́й; т-тая оболо́чка товста́ 
оболо́нка 

то́лтровый то́втровий; т-вая гряда́ 
то́втрове па́смо 

то́лтры мн. то́втри, товтр 
толуо́л толуо́л, -лу 
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толчо́к по́штовх, -ху; вну́тренний т. 
вну́трішній по́штовх; вулкани́ческий т. 
вулкані́чний по́штовх; криптосейс-
ми́ческий т. криптосейсмі́чний по́штовх; 
окра́инный т. око́личний по́штовх; по-
сле́дующий т. насту́пний по́штовх; пред-
вари́тельный т. попере́дній по́штовх; 
промежу́точный т. промі́жний по́штовх; 
рассе́янный т. розсія́ний по́штовх; сейс-
ми́ческий т. сейсмі́чний по́штовх; сла́бый т. 
слабки́й по́штовх; тангенциа́льный т. тан-
генціа́льний по́штовх; тектони́ческий т. 
тектоні́чний по́штовх; т. землетрясе́ния 
по́штовх землетру́су 

то́лща то́вща, -щі, т. -щею; агалха́рская т. 
агалха́рська то́вща; аге́евская т. аге́ївська 
то́вща; але́ксинская т. оле́ксинська то́вща; 
алыка́евская т. алика́ївська то́вща; ам-
ба́рская т. амба́рська то́вща; анга́рская т. 
анга́рська то́вща; базавлу́кская т. базав-
лу́цька то́вща; байда́рская т. байда́рська 
то́вща; ба́синская т. ба́синська то́вща; 
бе́льсинская т. бе́льсинська то́вща; 
бе́хтерская т. бе́хтерська то́вща; бирья́нс-
кая т. бір'я́нська то́вща; бога́товская т. 
бога́тівська то́вща; бо́ярская т. бо́ярська 
то́вща; бря́нцевская т. бря́нцівська 
то́вща; венёвская т. вене́вська то́вща; 
верхнето́ймская т. верхньото́ймська 
то́вща; геологи́ческая т. геологіч́на 
то́вща; гляциге́нная т. гляциге́нна то́вща; 
громокле́евская т. громокле́ївська то́вща; 
да́тско-мо́нсская т. да́тсько-мо́нська 
то́вща; демерджи́йская т. демерджи́йська 
то́вща; джаманта́льская т. джаман-
та́льська то́вща; доломи́товая т. доло-
мі́това то́вща; его́ровская т. єго́рівська 
то́вща; ергени́йская т. єргені́йська то́вща; 
ирша́нская т. ірша́нська то́вща; кара-
би́йская т. карабі́йська то́вща; ка́рповс-
кая т. ка́рпівська то́вща; картамы́шская т. 
картами́ська то́вща; ке́меровская т. 
ке́меровська то́вща; коко́зская т. коко́зька 
то́вща; коренёвская т. корені́вська то́вща; 
красногра́дская т. красногра́дська то́вща; 
краснопартиза́нская т. краснопарти-
за́нська то́вща; красноя́рская т. крас-
ноя́рська то́вща; ку́чкинская т. 
ку́чкінська то́вща; кызылджа́рская т. 
кизилджа́рська то́вща; мазу́ровская т. 
мазу́рівська то́вща; майко́пская т. май-
ко́пська то́вща; мангу́шская т. мангу́ська 

то́вща; ма́рьинская т. ма́р'їнська то́вща; 
масса́ндровская т. маса́ндрівська то́вща; 
мра́сская т. мра́ська то́вща; налега́ющая 
т. поро́д наляга́юча то́вща порід́; нема́я т. 
німа́ то́вща; нефтено́сная т. нафтоно́сна 
то́вща; нижележа́щая т. нижчезале́гла 
(нижчележа́ча) то́вща; новогра́д-волы́нс-
кая т. новогра́д-воли́нська то́вща; но-
вомая́чкинская т. новомая́ча́нська то́вща; 
перекры́тая т. перекри́та то́вща; под-
ду́бовская т. підду́бівська то́вща; подсти-
ла́ющая т. підстильна́ (підстеля́юча) тов-
ща; покро́вская т. покро́вська то́вща; 
продукти́вная т. продукти́вна то́вща; 
разделя́ющая т. розді́лювальна́, роздільна́ 
то́вща; райгоро́дская т. райгоро́дська 
то́вща; ре́ветская т. ре́ветська то́вща; 
са́блинская т. са́блинська то́вща; северо-
доне́цкая т. північнодоне́цька то́вща; 
слои́стая т. шарува́та то́вща; тойга́нская т. 
тойга́нська то́вща; т. гринбра́йер то́вща 
гринбра́йєр; т. поро́д то́вща порі́д; т. с про-
ница́емыми горизо́нтами то́вща з прони-
кни́ми горизо́нтами; углено́сная т. вугле-
но́сна то́вща; ханти́йская флишо́идная т. 
ханти́йська флішо́їдна то́вща; ягуно́вская т. 
ягуні́вська то́вща 

толщина́ товщина́, -ни́; вертика́льная т. 
вертика́льна товщина́; ви́димая т. ви́дима 
товщина́; и́стинная т. спра́вжня (ді́йсна) 
товщина́; нефтегазоно́сная т. нафтогазо-
но́сна товщина́; т. оборо́та товщина́ обо-
ро́ту; т. пласта́ товщина́ пласта́ (ша́ру); 
т. ра́ковины товщина́ черепа́шки (му́шлі, 
ско́йки); т. ство́рки товщина́ сту́лки; 
т. сте́нки ра́ковины товщина́ сті́нки че-
репа́шки (му́шлі, ско́йки); эффекти́вная т. 
ефекти́вна товщина́ 

томази́т томази́т, -ту 
тома́ковский тома́ківський; т-кие слои́ 

томаків́ські шари́  
томаше́вский томаші́вський; т-кая 

сви́та томаші́вська сві́та 
томбарти́т томбарти́т, -ту 
томбо́ло томбо́ло (нескл.) 
томеи́т томеї́т, -ту 
томи́т томі́т, -ту 
томмо́тский томо́тський; т. я́рус то-

мо́тський я́рус 
томогра́фия томогра́фія, -фії; двухме́рная т. 

двови́мірна томогра́фія; мюо́нная т. мюо́нна 
томогра́фія; сейсми́ческая т. сейсмі́чна 
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томогра́фія; сейсмоакусти́ческая т. сейсмо-
акусти́чна томогра́фія 

томсеноли́т томсенолі́т, -ту 
томсони́т томсоні́т, -ту; бе́лый т. бі́лий 

томсоні́т; волокни́стый т. волокни́стий 
(волокнува́тий) томсоні́т; обыкнове́нный т. 
звича́йний томсоні́т 

тонали́т тоналі́т, -ту 
тонали́т-порфи́р тоналі́т-порфі́р, -ру 
тона́льный тона́льний; т. сигна́л 

тона́льний сигна́л 
то́нгрийский то́нгрійський; т. я́рус 

то́нгрійський я́рус 
то́нгрский то́нгрський; т. я́рус 

то́нгрський я́рус 
то́нкий тонки́й; т-кая боро́здка тонка́ 

борозе́нка; т-кая гли́на тонка́ гли́на;  
т-кая грязь тонка́ грязь; т-кая жи́ла тон-
ка́ жи́ла; т-кая жи́лка тонка́ жи́лка; т-кая 
инъе́кция тонка́ ін'є́кція; т-кая листо-
ва́тость тонка́ листува́тість; т-кая 
о́бласть тонка́ о́бласть (діля́нка); т-кая 
оболо́чка тонка́ оболо́нка; т-кая от-
де́льность тонка́ окре́мість; т-кая 
пло́йчатость тонка́ пло́йчатість; т-кая 
се́пта тонка́ се́пта; т-кая сланцева́тость 
тонка́ сланцюва́тість; т-кая слои́стость 
(слоева́тость) тонка́ шарува́тість; т-кая 
части́ца тонка́ ча́стка (части́нка); т. вул-
кани́ческий туф тонки́й вулкані́чний туф; 
т. грунт тонки́й ґрунт; т. клива́ж тонки́й 
кліва́ж; т. песо́к тонки́й пісо́к; т. про́-
жилок тонки́й про́жи́лок; т-кое вклю-
че́ние тонке́ вклю́чення; т-кое зерне́ние 
тонке́ зернува́ння; т-кое напластова́ние 
тонке́ напластува́ння; т-кое прораста́ние 
тонке́ пророста́ння; т-кое шлифова́ние 
тонке́ шліфува́ння 

тонкобороздово́й тонкоборозе́нний 
тонковолокни́стый тонковолокни́стий, 

тонковолокнува́тий; т. гипс тонковолок-
ни́стий (тонковолокнува́тий) гіпс; т. изло́м 
тонковолокни́стий (тонковолокнува́тий) 
злам (злом) 

тонкодиспе́рсный тонкодиспе́рсний;  
т-ная гли́на тонкодиспе́рсна гли́на 

тонкозерни́стый тонкозерни́стий; т-тая 
гли́нистая структу́ра тонкозерни́ста 
гли́ниста (гли́няста) структу́ра; т-тая 
структу́ра тонкозерни́ста структу́ра; т-тая 
тексту́ра тонкозерни́ста тексту́ра; т. гипс 
тонкозерни́стий гіпс; т. карбона́т ка́ль-

ция тонкозерни́стий карбона́т ка́льцію; 
т. ооли́т тонкозерни́стий ооліт́; т. песо́к 
тонкозерни́стий пісо́к; т. цеме́нт тонкозе-
рни́стий цеме́нт 

тонкокраево́й тонкокрайови́й 
тонкокристалли́ческий тонкокриста-

лі́чний 
тонколистова́тый тонколистува́тий;  

т-тая структу́ра тонколистува́та структу́ра; 
т-тая тексту́ра тонколистува́та тексту́ра; 
т. серпенти́н тонколистува́тий серпенти́н 

тонкомацери́рованный тонкомаце-
ро́ваний 

тонконапласто́ванный тонконаплас-
то́ваний, тонконашаро́ваний 

тонконитеви́дный тонкониткоподі́бний 
тонкообло́мочный тонкоула́мковий 
тонкопа́нцирный тонкопа́нцирний, тон-

копа́нцерний; т-ные ракообра́зные тон-
копа́нцирні (тонкопа́нцерні) ракоподі́бні 

тонкопласти́нчатый тонкопласти́нчастий; 
т-тая тексту́ра тонкопласти́нчаста тексту́ра; 
т. шпат тонкопласти́нчастий шпат 

тонкопластово́й тонкопластови́й, тон-
кошарови́й; т. железня́к тонкопластови́й 
(тонкошарови́й) залізня́к 

тонкопокро́вный тонкопокривни́й 
тонкополо́счатый тонкосмуга́стий; 

т. у́голь тонкосмуга́сте ву́гі́лля 
тонкопризмати́ческий тонкопризма-

ти́чний 
тонкопсамми́товый тонкопсамі́товий;  

т-вая структу́ра тонкопсамі́това структу́ра 
тонкорассе́янный тонкорозсі́яний 
тонкоребри́стый тонкоребри́стий 
тонкорешётчатый тонкоґратча́стий;  

т-тая структу́ра тонкоґратча́ста структу́ра 
тонкосе́тчатый тонкосітча́стий, тонко-

сітча́тий 
тонкосклери́нный тонкосклери́нний 
тонкоскорлу́пные сущ., мн. тонкошка-

ралу́пні, -них 
тонкосланцева́тый тонкосланцюва́тий; 

т-тая тексту́ра тонкосланцюва́та текс-
ту́ра; т. у́голь тонкосланцюва́те ву́гі́лля 

тонкослои́стый тонкошарува́тий; т-тая 
структу́ра тонкошарува́та структу́ра; 
т. торф тонкошарува́тий торф; т. у́голь 
тонкошарува́те ву́гі́лля 

тонкосло́йный тонкошарува́тий; т. из-
вестня́к тонкошарува́тий вапня́к 
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тонкослюдяно́й тонкослюдяни́й; т. сла́нец 
тонкослюдяни́й сла́нець 

тонкоство́рчатый тонкостулча́стий,  
тонкосту́лковий 

тонкосте́нный тонкості́нний; т-ная ми-
кроспо́ра тонкості́нна мікроспо́ра; т. эк-
зини́т тонкості́нний екзині́т 

тонкостру́йчатый тонкоструменя́стий, 
тонкострумени́стий 

то́нкость то́нкість, -кості, т. -кістю, 
мн. то́нкощі, -щів 

тонкотексту́рный тонкотексту́рний; 
т. сла́нец тонкотексту́рний сла́нець 

тонкофлюида́льный, тонкофлюи́дный 
тонкофлюїда́льний, тонкофлюї́дний; т-ная 
ла́ва тонкофлюїда́льна (тонкофлюї́дна) ла́ва 

тонкочешу́йчатый тонколуска́тий 
тонкоштрихова́тый тонкоштрихува́тий; 

т. у́голь тонкоштрихува́те ву́гі́лля 
тоннелепрохо́дческий, туннелепро-

хо́дческий тунелепрохі́дницький; т-кая 
маши́на тунелепрохі́дницька маши́на 

тонне́ль, тунне́ль туне́ль, -лю, т. -лем; 
автодоро́жный т. автодоро́жний туне́ль; 
ла́вовый т. ла́вовий туне́ль 

топа́з топа́з, -зу (вещество) и -за (отдель-
ный кристалл); бе́лый т. бі́лий топа́з;  
благоро́дный т. благоро́дний топа́з; вос-
то́чный т. схі́дний топа́з; гиаци́нтовый т. 
гіаци́нтовий топа́з; ды́мчатый т. дим-
ча́стий (димча́тий) топа́з; звёздчатый т. 
зірча́стий топа́з; ло́жный т. неспра́вжній 
топа́з; обыкнове́нный т. звича́йний топа́з 

топазиза́ция топазиза́ція, -ції 
топази́т топази́т, -ту 
топа́зовый топа́зовий; т-вая поро́да то-

па́зова поро́да; т. сапфи́р топа́зовий сап-
фі́р; т. сафони́т топа́зовий сафоні́т 

топазоли́т топазолі́т, -ту 
топи́ловский топи́лівський; т-кие слои́ 

топи́лівські шари́  
топильча́нский топільча́нський; т-кая 

сви́та топільча́нська сві́та 
топи́ческий топі́чний; т-кая ось топіч́на 

вісь; т. пара́метр топі́чний пара́метр 
то́пкий 1. (болотистый) багни́стий, гру-

зьки́й, драгли́стий; т-кое боло́то багни́сте 
(грузьке́) боло́то; т-кая низи́на багни́ста 
(грузька́, драгли́ста) низина́ (низовина́); 

2. (легко плавящийся) топки́й 

то́пливно-энергети́ческий па́ливно-
енергети́чний; т.-э. ко́мплекс па́ливно-
енергети́чний ко́мплекс 

то́пливный па́ливний; т-ная нефть 
па́ливна на́фта; т. расходоме́р па́ливний 
витратомі́р 

то́пливо па́ливо, -ва; возду́шно-сухо́е т. 
пові́тря́но-сухе́ па́ливо; га́зовое т. га́зове 
па́ливо; газообра́зное т. газоподі́бне 
па́ливо; жи́дкое т. рідке́ па́ливо; мине-
ра́льное т. мінера́льне па́ливо; нефтяно́е т. 
на́фто́ве па́ливо; усло́вное т. умо́вне па́ливо 

то́повый то́повий; т-вая фигу́ра то́пова 
фігу́ра 

топогеохими́ческий топогеохімі́чний 
топогеохи́мия топогеохі́мія, -мії 
топо́граф топо́граф, -фа 
топографи́ческий топографіч́ний; т-кая 

возвы́шенность топографі́чна височина́; 
т-кая ка́рта топографіч́на ка́рта (ма́па);  
т-кая минерало́гия топографіч́на мінера-
ло́гія; т-кая низи́на топографіч́на низина́ 
(низовина́); т-кая пове́рхность топогра-
фі́чна пове́рхня; т-кая попра́вка топогра-
фі́чна попра́вка; т-кая съёмка топогра-
фі́чне зніма́ння (топографі́чна зйомка);  
т-кая ю́ность топографі́чна ю́ність; т-кие 
усло́вия топографі́чні умо́ви; т. ку́пол 
топографі́чна ба́ня (топографі́чний ку́пол); 
т. релье́ф топографі́чний рельє́ф; т-кое 
измере́ние топографіч́не вимі́рювання 
(топографі́чний ви́мір) 

топогра́фия топогра́фія, -фії; ка́рстовая т. 
ка́рстова топогра́фія; микроскопи́ческая т. 
мікроскопі́чна топогра́фія; мягкоре-
лье́фная т. м'якорельє́фна топогра́фія; 
сложнорелье́фная т. складнорельє́фна 
топогра́фія; т. ме́стности топогра́фія міс-
це́вості 

топозо́на топозо́на, -ни 
то́полевский тополі́вський; т-кая сви́та 

тополі́вська сві́та 
топоминералоги́ческий топомінерало-

гі́чний 
топоминерало́гия топомінерало́гія, -гії 
топо́р соки́ра, -ри; горня́цкий т. гір-

ни́цька соки́ра 
топо́рик соки́рка, -ки, д. и п. -рці, мн.  

-рки́, -ро́к 
топорообра́зный сокироподі́бний 
топосфе́ра топосфе́ра, -ри 
топота́ксия топота́ксія, -сії 
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топоти́п топоти́п, -пу 
топотипи́ческий топотипо́вий; т-кие 

популя́ции топотипо́ві популя́ції 
топохими́ческий топохімі́чний 
то́почный то́пковий; т. газ то́пковий газ 
топсаили́т топсаїлі́т, -ту 
топь драговина́, -ни́, мо́чар, -ра, (болото) 

багно́, -на́; прили́вная т. припли́вна дра-
говина́ 

торака́льный торака́льний; т-ная ко-
не́чность торака́льна кінці́вка; т. сегме́нт 
торака́льний сегме́нт 

то́ракс то́ракс, -са 
торбани́т торбані́т, -ту 
торбаснези́т торбаснези́т, -ту 
торберни́т торберні́т, -ту 
торга́йский торга́йський; торга́йская 

сви́та торга́йська сві́та 
тордрилли́т тордрилі́т, -ту 
торендрики́т торендрикі́т, -ту 
торе́цкий торе́цький; т-кая се́рия то-

ре́цька се́рія 
ториани́т торіані́т, -ту 
торигилли́т торигілі́т, -ту 
то́риевый то́рієвий 
то́рий то́рій, -рію 
ториниди́т ториніди́т, -ту 
торини́диум торині́діум, -му 
тори́т тори́т, -ту; железоура́новый т. за-

лізоура́новий тори́т 
тормозно́й гальмови́й; т-на́я ле́нта га-

льмова́ стрі́чка; т-но́е излуче́ние гальмове́ 
випромі́нювання; т-но́е устро́йство галь-
мови́й при́стрій 

торна́до торна́до (нескл.) 
торна́рия торна́рія, -рії 
торно́ты мн. торно́ти, -тів 
то́рнус то́рнус, -су 
торогумми́т торогумі́т, -ту 
тороида́льный тороїда́льний; т. пото́к 

тороїда́льний поті́к 
тороли́т торолі́т, -ту 
торо́н торо́н, -ну 
торо́с торо́с, -са 
торо́систый торо́систий 
торотунгсти́т торотунгсти́т, -ту 
торпе́да торпе́да, -ди; кумуляти́вная т. 

осево́го де́йствия кумуляти́вна торпе́да 
осьово́ї ді́ї 

торпеди́рование торпедува́ння; т. сква́-
жины торпедува́ння свердлови́ни 

торпеди́рованный торпедо́ваний; т-ная 
сква́жина торпедо́вана свердлови́на 

торрели́т торелі́т, -ту 
торсио́нный торсі́йний; т-ные весы́  

торсі́йна вага́ 
торси́стый торси́стий; т. лёд торси́стий 

лід 
то́рский то́рський; т-кая па́чка то́рська 

па́чка 
тортвейти́т тортвейти́т, -ту 
тортико́н тортико́н, -ну 
торто́н торто́н, -ну 
торто́нский торто́нський; т. я́рус тор-

то́нський я́рус 
торф торф, -фу; автохто́нный т. авто-

хто́нний торф; аллохто́нный т. алох-
то́нний торф; амо́рфный т. амо́рфний 
торф; боло́тный т. боло́тний (боло́тяний) 
торф; бума́жный т. паперо́вий торф; 
ве́ресковый т. ве́ресовий торф; верхово́й т. 
верхови́й торф; во́дорослевый т. 
во́доростевий торф; волокни́стый т. во-
локни́стий (волокнува́тий) торф; 
ги́псовый т. гі́псовий торф; го́рный т. 
гірськи́й торф; грязево́й т. грязьови́й 
торф; гуми́новый т. гумі́новий торф; дре-
ве́сно-мохово́й т. дере́вно-мохови́й торф; 
древе́сно-травяно́й т. дере́вно-трав'яни́й 
торф; древе́сный т. деревни́й торф; евт-
ро́фный т. євтро́фний торф; ело́вый т. 
яли́новий (смере́ковий) торф; жи́льный т. 
жи́льний торф; жи́рный т. масни́й торф; 
земли́стый т. земли́стий торф; золи-
ге́новый т. золіге́новий торф; извест-
ко́вый т. вапни́стий торф; и́листый т. 
му́листий (наму́листий) торф; листо-
ва́тый т. листува́тий (листоподі́бний) 
торф; лугово́й т. лу́ковий (лугови́й) торф; 
мезотро́фный т. мезотро́фний торф; мо-
хово́й т. мохови́й торф; наго́рный т. на-
гі́рний торф; назе́мный т. назе́мний торф; 
наливно́й т. наливни́й торф; озёрный т. 
озе́рний торф; олиготро́фный т. олігот-
ро́фний торф; переотло́женный т. пере-
відкла́дений торф; пло́тный т. щі́льний 
торф; псевдоволокни́стый т. псевдоволо-
кни́стий (псевдоволокнува́тий) торф; раз-
мы́тый т. розми́тий торф; рассла́иваю-
щийся т. розшаро́вувальний (розша-
ро́ваний) торф; сапропе́левый т. сапро-
пе́левий торф; смоли́стый т. смоли́стий 
торф; сосно́во-пуши́циевый т. сосно́во-
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пуши́цієвий торф; сосно́во-сфа́гновый т. 
сосно́во-сфа́гновий торф; сосно́вый вер-
хово́й т. сосно́вий верхови́й торф; 
сфа́гновый мочажи́нный т. сфа́гновий 
мо́ча́рний торф; сфа́гновый т. сфа́гновий 
торф; сыпу́чий т. сипки́й торф; тонко-
слои́стый т. тонкошарува́тий торф; т. вер-
ховы́х боло́т торф верхови́х болі́т; т. за-
сто́йных водоёмов торф засті́йних водо́й-
мищ; т. леднико́вых нано́сов торф льодо-
вико́вих нано́сів; т. лесны́х боло́т торф 
лісови́х болі́т; т. низи́нных боло́т торф 
низови́нних (низи́нних) болі́т; травяно́й т. 
трав'яни́й торф; тростнико́вый т. оче-
ре́тяний торф; хвощо́вый т. хвощо́вий 
торф; эвтро́фный т. евтро́фний торф 

торфобрике́тный торфобрике́тний; 
т. пресс торфобрике́тний прес 

торфоге́нный торфоге́нний; т. слой 
торфоге́нний шар  

торфообразова́ние торфоутво́рення, 
(неоконч. д. – ещё) торфоутво́рювання, 
торфотво́рення 

торфообразу́ющий торфотвірни́й; т-щая 
расти́тельность торфотвірна́ росли́нність 

торфя́ник торфо́вище, -ща, т. -щем; 
верхово́й т. верхове́ торфо́вище; доли́н-
ный т. доли́нне торфо́вище; низи́нный т. 
низи́нне (низови́нне) торфо́вище; 
ни́зменный т. низови́нне торфо́вище; 
перехо́дный т. перехідне́ торфо́вище; 
пло́ский т. пло́ске торфо́вище; плоскост-
но́й т. площи́нне торфо́вище; по́днятый т. 
пі́дня́те (піді́йня́те )торфо́вище; рав-
ни́нный т. рівни́нне торфо́вище; 
сме́шанный т. змі́шане торфо́вище 

торфяни́стый торф'яни́стий 
торфяно́й торфо́вий, торф'яни́й; т-на́я 

вода́ торфо́ва (торф'яна́) вода́; т-на́я во-
роши́лка торфо́ва (торф'яна́) воруши́льня; 
т-на́я за́лежь торфо́вий (торф'яни́й) 
по́клад; т-на́я земля́ торфо́ва (торф'яна́) 
земля́; т-на́я по́чва торфо́вий (торф'яни́й) 
ґрунт; т-на́я ста́дия торфо́ва (торф'яна́) 
ста́дія; т-на́я труха́ торфо́ва (торф'яна́) 
по́терть; т-но́е боло́то (торф'яне́) боло́то; 
т-но́е месторожде́ние (торф'яне́) ро-
до́вище; т. брике́т торфо́вий (торф'яни́й) 
брике́т; т. бур торфо́вий (торф'яни́й) бур; 
т. дёготь торфо́вий (торф'яни́й) дьо́готь; 
т. буго́р торфо́вий (торф'яни́й) горб; 
т. грунт торфо́вий (торф'яни́й) ґрунт; 

т. кокс торфо́вий (торф'яни́й) кокс; т. ме́р-
гель торфо́вий (торф'яни́й) ме́ргель; т. мох 
торфо́вий (торф'яни́й) мох; т. подзо́л тор-
фо́вий (торф'яни́й) підзо́л; т. сла́нец тор-
фо́вий (торф'яни́й) сла́нець; т. слой тор-
фо́вий (торф'яни́й) шар; т. у́голь торфо́ве 
(торф'яне́) ву́гі́лля; т. фре́зер торфо́вий 
(торф'яни́й) фре́зер 

торцо́вый торце́вий; т-вая структу́ра 
торце́ва структу́ра; т. счётчик торце́вий 
лічи́льник; т. клива́ж торце́вий кліва́ж; 
т. шов торце́вий шов 

то́рчинский то́рчинський; т-кая сви́та 
то́рчинська сві́та 

тоскани́т тоскані́т, -ту 
то́чечный 1. точко́ви́й; т-ная гру́ппа то-

чко́ва́ гру́па; т-ная гру́ппа симме́три́и 
точко́ва́ гру́па симетрі́ї; т-ная диагра́мма 
точко́ва́ діагра́ма; т-ная ка́рта точко́ва́ 
ка́рта (ма́па); т-ная пале́тка точко́ва́ па-
ле́тка; т-ная систе́ма точко́ва́ систе́ма;  
т-ное измере́ние точко́ве́ вимі́рювання 
(точко́ви́й ви́мір); т-ное строе́ние точко́ва́ 
будо́ва; т-ное опро́бование точко́ве́ 
ви́пробування (випро́бування, випро-
бо́вування); т-ное утолще́ние точко́ве́ 
сто́вщення; т. заря́д точко́ви́й заря́д; 
т. конта́кт точко́ви́й конта́кт; т. ме́тод 
точко́ви́й ме́тод; 

2. крапко́ви́й; т-ная ра́ковина крапко́ва́ 
черепа́шка (му́шля, ско́йка) 

точи́ловский точи́лівський; т-кая сви́та 
точи́лівська сві́та 

точи́льный гостри́льний, точи́льний; 
т. ка́мень гостри́льний (точи́льний) ка́мінь; 
т. сла́нец гостри́льний (точи́льний) сла́нець 

то́чка то́чка, -ки, д. и п. -чці, р. мн. -чок; 
анили́новая т. анілі́нова то́чка; ве́рхняя т. 
ве́рхня то́чка; взаи́мные т-ки взає́мні 
то́чки; втори́чная т. кипе́ния втори́нна 
то́чка кипі́ння; вы́сшая т. прили́ва най-
ви́ща то́чка припли́ву; вы́сшая т. скла́дки 
найви́ща то́чка скла́дки; диаметра́льно 
противополо́жная т. діаметра́льно проти-
ле́жна то́чка; исхо́дная т. вихідна́ то́чка; 
контро́льная т. контро́льна то́чка; кри-
ти́ческая т. изверже́ния крити́чна то́чка 
ви́верження; крура́льная т. крура́льна 
то́чка; маркиру́ющая т. маркува́льна 
то́чка; нача́льная т. кипе́ния початко́ва 
то́чка кипі́ння; недосту́пная т. недосту́пна 
то́чка; ни́жняя т. плавле́ния ни́жня то́чка 
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пла́влення; о́бщая глуби́нная т. зага́льна 
глиби́нна то́чка; о́бщая сре́дняя т. за-
га́льна сере́дня то́чка; опо́рная т. опо́рна 
то́чка; осо́бая т. особли́ва то́чка; по-
ве́рочная т. перевірна́ то́чка; рав-
новысо́тная т. однакововисо́тна то́чка; 
регресси́вная т. кипе́ния регреси́вна 
то́чка кипі́ння; светова́я т. світлова́ то́чка; 
сопряжённые т-ки сполу́чені (з'є́днані) 
то́чки; т. возмуще́ния то́чка збу́рення; 
т. воспламене́ния то́чка спала́хування; 
т. враще́ния то́чка оберта́ння; т. горе́ния 
то́чка горі́ння; т. замерза́ния то́чка замер-
за́ння; т. за́писи градие́нт-зо́нда то́чка 
за́пису градіє́нт-зо́нда; т. застыва́ния 
то́чка застига́ння (холо́нення); т. затвер-
дева́ния то́чка тве́рднення (тверді́ння); 
т. измере́ния то́чка вимір́ювання; т. ин-
конгруэ́нтного плавле́ния. то́чка інкон-
груе́нтного пла́влення; т. каса́ния то́чка 
до́тику; т. кипе́ния то́чка кипі́ння; т. коа-
гуля́ции то́чка коагуля́ції; т. конгруэ́нт-
ного плавле́ния то́чка конгруе́нтного 
пла́влення; т. Кюри́ то́чка Кюрі́; т. на-
блюде́ния то́чка спостере́ження; т. насы́-
щенности то́чка наси́ченості; т. неболь-
шо́й кривизны́ то́чка невели́кої кривизни́; 
т. неусто́йчивого положе́ния то́чка не-
стійко́го поло́ження; т. относи́мости 
то́чка відне́сення; т. отсчёта глуби́н то́чка 
ві́дліку глиби́н; т. переги́ба то́чка пе-
ре́гину (зги́ну); т. перело́ма то́чка пере-
ло́му; т. пересече́ния то́чка пере́тину (пе-
ретина́ння); т. плавле́ния то́чка 
пла́влення; т. ползу́чести то́чка пов-
зу́чості; т. превраще́ния то́чка пере-
тво́рення; т. приведе́ния то́чка при-
ве́дення; т. разде́ла то́чка по́ділу; т. росы́ 
то́чка роси́; т. свя́зи то́чка зв'язку́; т. сопри-
коснове́ния то́чка до́тику; т. тече́ния то́чка 
течії́; т. фо́куса то́чка фо́кусу; тройна́я т. 
потрі́йна то́чка; умби́ческая т. умбі́чна 
то́чка; эвтекти́ческая двойна́я (тройна́я) т. 
евтекти́чна подві́йна (потрі́йна) то́чка; эвтек-
ти́ческая т. евтекти́чна то́чка 

то́чность то́чність, -ності, т. -ністю; 
т. измере́ний то́чність вимі́рювань; 
т. измери́тельного прибо́ра то́чність ви-
мі́рювального при́ладу; т. ка́рты то́чність 
ка́рти; т. подсчёта запа́сов то́чність під-
раху́нку запа́сів; т. прогно́за нефтегазо-
но́сности то́чність прогно́зу нафтогазо-

но́сності; т. съёмки то́чність зйо́мки (зні-
ма́ння) 

то́чный то́чний; т-ная ка́рта то́чна 
ка́рта (ма́па); т-ная съёмка то́чне зні-
ма́ння (то́чна зйо́мка); т-ная устано́вка 
то́чне устано́влення; т-ное ниве-
ли́рование то́чне нівелюва́ння 

то́щий пісни́й; т-щая гли́на пісна́ гли́на; 
т-щая и́звесть пісне́ вапно́; т-щая руда́ 
пісна́ руда́; т. газ пісни́й газ; т. у́голь піс-
не́ ву́гі́лля 

трабе́кула трабе́кула, -ли; сло́жная т. 
складна́ трабе́кула 

трабекуля́рный трабекуля́рний; т-ная 
ткань трабекуля́рна ткани́на 

тра́верс тра́верс, -су; габио́нный т. га-
біо́нний тра́верс  

траверти́н траверти́н, -ну; пло́тный т. 
щі́льний траверти́н 

траверти́новый траверти́новий; т-вая 
терра́са траверти́нова тера́са 

травле́ние тра́влення; диагности́ческое т. 
діагности́чне тра́влення; светово́е т. світ-
лове́ тра́влення; структу́рное т. струк-
ту́рне тра́влення; т. минера́лов тра́влення 
мінера́лів 

травяни́стый трав'яни́стий; т-тая 
ме́стность трав'яни́ста місце́вість; т-тое 
строе́ние трав'яни́ста будо́ва; т-тое рас-
те́ние трав'яни́ста росли́на 

травяно́й трав'яни́й; т-но́е боло́то трав'яне́ 
боло́то; т. покро́в трав'яни́й по́крив; 
т. торф трав'яни́й торф 

трагули́ды мн. трагулі́ди, -дів 
традицио́нный традиці́йний; т-ная 

стратиграфи́ческая временна́я шка́ла 
традиці́йна стратиграфі́чна часова́ шкала́ 

трамбова́ние трамбува́ння 
транзи́т транзи́т, -ту 
транзи́терный транзи́терний; т. хвосто-

во́й щит транзи́терний хвостови́й щит 
транзи́тный транзи́тний; т. полимор-

фи́зм транзи́тний поліморфі́зм 
транзи́ция транзи́ція, -ції 
трансваали́т трансваалі́т, -ту 
трансвапориза́ция трансвапориза́ція, -ції 
трансверса́льный трансверса́льний;  

т-ная слои́стость (слоева́тость) транс-
верса́льна шарува́тість  

трансглабелля́рный трансглабеля́рний; 
т-ная борозда́ трансглабеля́рна борозна́ 
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трансгресси́вно-регресси́вный транс-
греси́вно-регреси́вний; т.-р. цикл транс-
греси́вно-регреси́вний цикл 

трансгресси́вный трансгреси́вний; т-ная 
равни́на трансгреси́вна рівни́на; т-ная 
фа́за трансгреси́вна фа́за; т-ное залега́ние 
трансгреси́вне заляга́ння; т-ное налега́ние 
трансгреси́вне наляга́ння; т-ное несог-
ла́сие трансгреси́вна незгі́дність; т-ное 
перекры́тие трансгреси́вне перекриття́; 
т. цикл трансгреси́вний цикл 

трансгре́ссия трансгре́сія, -сії; бело-
мо́рская т. біломо́рська трансгре́сія; 
бореа́льная т. бореа́льна трансгре́сія; 
древнебалти́йская т. давньобалті́йська 
трансгре́сія; ла́дожская т. ла́дозька транс-
гре́сія; оне́жская т. оне́зька трансгре́сія; 
периоди́ческая т. періоди́чна трансгре́сія; 
се́верная т. півні́чна трансгре́сія; северо-
дви́нская т. північнодві́нська трансгре́сія; 
согла́сная т. згі́дна трансгре́сія; хаза́рс-
кая т. хаза́рська трансгре́сія; т. мо́ря  
трансгре́сія мо́ря 

трансду́кция трансду́кція, -ції 
трансля́тор трансля́тор, -ра 
трансляцио́нный трансляці́йний; т-ная 

гру́ппа трансляці́йна гру́па; т-ная сис-
те́ма трансляці́йна систе́ма; т-ное дви-
же́ние трансляці́йний рух; т-ное сколь-
же́ние трансляці́йне ко́взання (ско́взання); 
т. двойни́к трансляці́йний двійни́к 

трансля́ция трансля́ція, -ції; осева́я т. 
осьова́ трансля́ція; плоскостна́я т. пло-
щи́нна трансля́ція; т. круче́ния трансля́ція 
круті́ння 

трансмагмати́ческий трансмагмати́чний; 
т. раство́р трансмагмати́чний ро́зчин 

трансмиссио́нный трансмісі́йний; т-ная 
конста́нта трансмісі́йна конста́нта 

трансмута́ция трансмута́ція, -ції; т. рас-
те́ний трансмута́ція росли́н 

транспирацио́нный транспіраці́йний 
транспира́ция транспіра́ція, -ції; т. рас-

те́ний транспіра́ція росли́н 
транспла́на транспла́на, -ни 
тра́нспорт тра́нспорт, -ту; гидрав-

ли́ческий т. гідравлі́чний тра́нспорт; 
да́льний т. га́за дале́кий (да́льній) тра́нс-
порт га́зу; железнодоро́жный карье́рный т. 
залізни́чний кар'є́рний тра́нспорт; карье́р-
ный т. кар'є́рний тра́нспорт; комбини́ро-
ванный т. комбіно́ваний тра́нспорт; кон-

ве́йерный т. конве́єрний тра́нспорт; кон-
те́йнерный т. конте́йнерний тра́нспорт; 
пневмати́ческий т. пневмати́чний тра́нс-
порт; подзе́мный т. підзе́мний тра́нспорт; 
т. не́фти тра́нспорт на́фти 

транспорти́р транспорти́р, -ра; марк-
ше́йдерский т. маркше́йдерський транс-
порти́р 

транспорти́ровать[ся] транспорту-
ва́ти[ся], -ту́ю, -ту́єш, -ту́є[ться] 

транспортиро́вка траспортува́ння 
тра́нспортный тра́нспортний; т-ная  

систе́ма тра́нспортна систе́ма; т. комму-
та́тор тра́нспортний комута́тор 

трансура́новый трансура́новий; т. эле-
ме́нт трансура́новий елеме́нт 

трансформа́тор трансформа́тор, -ра; 
дифференциа́льный т. диференціа́льний 
трансформа́тор; т. постоя́нного то́ка тра-
нсформа́тор пості́йного стру́му; т. с воз-
ду́шным охлажде́нием трансформа́тор із 
пові́тря́ним охоло́дженням; т. с возду́ш-
ным серде́чником трансформа́тор із по-
ві́тря́ним осе́рдям (серде́чником); т. час-
тоты́ трансформа́тор частоти́ 

трансформацио́нный трансформаці́йний; 
т-ная бре́кчия трансформаці́йна бре́кчія 

трансформа́ция трансформа́ція, -ції; 
т. анома́лий гравитацио́нного по́ля транс-
форма́ція анома́лій гравітаці́йного по́ля 

трансформи́зм трансформі́зм, -му 
трансформи́рованный трансформо́ваний; 

т. клади́зм трансформо́ваний клади́зм 
трансфо́рмный трансфо́рмний; т-ная 

грани́ца трансфо́рмна межа́; т. разло́м 
трансфо́рмний розло́м; т. сдвиг транс-
фо́рмний зсув 

транше́я транше́я, -ше́ї; капита́льная т. 
капіта́льна транше́я; компенсацио́нная т. 
компенсаці́йна транше́я; разрезна́я т. роз-
різна́ транше́я 

трап трап, -пу; вну́тренний т. 
вну́трішній трап; т. прице́па трап при́чепа 

трап-ба́лка трап-ба́лка, -ки, д. и п. -лці, 
р. мн. -лок 

трапецеида́льный трапецеїда́льний; 
т. вруб трапецеїда́льний вруб 

трапецо́ид трапецо́їд, -ду 
трапецо́эдр трапецо́едр, -ра 
трапецоэдри́ческий трапецоедри́чний 
трапп трап, -пу; нефели́новый т. нефе-

лі́новий трап; стеклова́тый т. склува́тий 
(скли́стий) трап 
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тра́пповый тра́повий; т-вая форма́ция 
тра́пова форма́ція; т. гранули́т тра́повий 
гранулі́т; т. пе́пел тра́повий по́піл; т. туф 
тра́повий туф 

траппо́идный трапо́їдний 
трасс трас, -су 
тра́сса тра́са, -си; му́скульная т. 

му́скульна тра́са; сейсми́ческая т. сейс-
мі́чна тра́са; т. сейсмогра́ммы тра́са сей-
смогра́ми; этало́нная т. етало́нна тра́са 

трасси́рование трасува́ння 
тра́ссовый тра́совий; т. цеме́нт тра́со-

вий цеме́нт 
трассопосле́довательный трасопослідо́в-

ний; т. форма́т трасопослідо́вний форма́т 
трахе́йный трахе́йний; т-ные жа́бры 

трахе́йні зя́бра 
трахиандези́т трахіандези́т, -ту; оли-

ви́новый т. оліві́новий трахіандези́т 
трахиандези́товый трахіандези́товий; 

т. порфи́р трахіандези́товий порфір́ 
трахибаза́льт трахібаза́льт, -ту 
трахидаци́т трахідаци́т, -ту 
трахидиори́т трахідіори́т, -ту 
трахидолери́т трахідолери́т, -ту 
трахириодаци́т трахіріодаци́т, -ту 
трахи́т трахі́т, -ту; кальци́товый т. каль-

ци́товий трахі́т; ква́рцевый т. ква́рцовий 
трахі́т; порфи́ровый т. порфі́ровий трахі́т; 
т. Арсо́ трахі́т Арсо́; фоноли́товый т. фоно-
лі́товий трахі́т 

трахити́зм трахіти́зм, -му 
трахи́товый трахі́товий; т-вая ла́ва 

трахі́това ла́ва; т-вая поро́да трахі́това 
поро́да; т-вая структу́ра трахі́това струк-
ту́ра; т-вое расстеклова́ние трахі́тове 
розсклува́ння; т-вое стекло́ трахі́тове скло 

трахитоида́льный трахітоїда́льний 
трахито́идный трахіто́їдний; т-ная 

структу́ра трахіто́їдна структу́ра; т-ная 
тексту́ра трахіто́їдна тексту́ра; т. фоно-
ли́т трахіто́їдний фонолі́т 

трахифаноли́т трахіфанолі́т, -ту 
траходо́нт траходо́нт, -та 
тревори́т тревори́т, -ту 
трегери́т трегери́т, -ту 
трежери́т трежери́т, -ту 
трек трек, -ку; т. деле́ния трек по́ділу 

(розпо́ділу, ді́лення) 
тре́ковый тре́ковий; т-вая радиогра́фия 

тре́кова радіогра́фія; т-вая эманацио́нная 
съёмка тре́кове еманаці́йне зніма́ння 

(тре́кова еманаці́йна зйо́мка); т. дете́ктор 
тре́ковий дете́ктор 

тремадо́к тремадо́к, -ку 
тремадо́кский тремадо́цький; т. я́рус 

тремадо́цький я́рус 
трематопси́дный трематопси́дний 
трематофо́ра трематофо́ра, -ри 
тременгеери́т тременгеєри́т, -ту 
тремоли́т тремолі́т, -ту; хро́мовый т. 

хро́мовий тремолі́т 
тремоли́т-асбе́ст тремолі́т-азбе́ст, -ту 
тремолитиза́ция тремолітиза́ція, -ції 
тремопо́ра тремопо́ра, -ри 
тремоци́ст тремоци́ст, -ту 
тренд тренд, -ду; временно́й т. часови́й 

тренд 
тренд-ана́лиз тренд-ана́ліз, -зу 
тре́ние тертя́; капилля́рное т. капіля́рне 

тертя́; т. скольже́ния тертя́ ко́взання 
(ско́взання) 

трено́га трино́га, -ги, д. и п. -но́зі, р. мн. -ні́г 
трено́жник трині́жок, -жка, трині́жник, -ка 
треони́н треоні́н, -ну 
трепа́нг трепа́нг, -га 
трёпаный ті́паний; асбе́стовое т-ное 

волокно́ азбе́стове ті́пане волокно́ 
тре́пел тре́пел, -лу; бездиато́мовый т. 

бездіато́мовий тре́пел; глобуля́рный т. 
глобуля́рний тре́пел 

трепелови́дный трепелоподі́бний; т-ная 
поро́да трепелоподіб́на поро́да 

трепостома́ты мн. трепостома́ти, -ма́т 
тре́скаться трі́скатися, -кається 
трете́йский трете́йський; т-кая про́ба 

трете́йська про́ба 
тре́тий тре́тій; т. средиземномо́рский 

я́рус тре́тій середземномо́рський я́рус;  
т-тья щёлочность тре́тя лу́жність 

трети́чный трети́нний; т-ная островна́я 
дуга́ трети́нна острівна́ дуга́; т-ная сис-
те́ма трети́нна систе́ма; т. пери́од тре-
ти́нний пері́од 

треуго́льный трику́тний; т-ная апер-
ту́ра трику́тна аперту́ра; т-ная грань три-
ку́тна грань; т-ная де́льта трику́тна 
де́льта; т-ная доли́на трику́тна доли́на 

трёхбуго́рчатые сущ., мн. тригорбку-
ва́ті, -тих 

трёхбуго́рчатый тригорбкува́тий; т-тые 
млекопита́ющие тригорбкува́ті ссавці́ 

трёхветви́стый тригілля́стий, тригіл-
ча́стий 
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трёхгла́вый триголо́вий; т-вая мы́шца 
триголо́вий м'яз 

трёхгра́нник тригра́нник, -ка 
трёхгра́нный тригра́нний 
трёхзона́льный тризона́льний 
трёхзо́нный тризо́нний; т. кора́лл три-

зо́нний кора́л 
трёхзу́бый тризу́бий 
трёхимённый трийме́нний 
трёхка́льциевый трика́льцієвий 
трёхка́мерный трика́мерний 
трёхклиноме́рный триклинови́мірний; 

т-ная систе́ма триклинови́мірна систе́ма 
трёхко́льчатый трикільча́стий 
трёхкомпоне́нтный трикомпоне́нтний; 

т. магнито́метр трикомпоне́нтний магні-
то́метр 

трёхкра́йник трикра́йник, -ка 
трёхлине́йный триліні́йний 
трёхли́стный трили́стий 
трёхло́пастный трилопате́вий 
трёхлучево́й трипромене́вий; т-ва́я 

спи́кула трипромене́ва спі́кула; т-ва́я 
щель трипромене́ва щі́ли́на 

трёхмани́т тримані́т, -ту 
трёхмацера́льный тримацера́льний 
трёхме́рный триви́мірний; т-ная ре-

шётка триви́мірні ґра́ти; т-ное тече́ние 
триви́мірна течія́ 

трёхмешко́вый тримішко́вий 
трёхмо́рфный тримо́рфний 
трёхосно́вный трьохосно́вний 
трёхо́сный триві́сний, трьохосьови́й;  

т-ная гу́бка триві́сна (трьохосьова́) гу́бка;  
т-ная спи́кула триві́сна (трьохосьова́) спі́кула 

трёхперегоро́дочный триперего-
ро́дковий 

трёхпе́рый трипе́рий; т-рая коро́нка 
трипе́ра коро́нка 

трёхпотенциа́льный трипотенці́йний; 
т. спо́соб разве́дки трипотенцій́ний спо́сіб 
розві́дування (ро́звідки) 

трёхразветвлённый трирозгалу́жений 
трёхразде́льный трирозді́льний 
трёхрёберный триребе́рний, триребро́вий 
трёхрубцо́вый трирубце́вий; т-вая 

щель трирубце́ва щі́ли́на 
трёхрыча́жный трива́жільний; т. варио́-

метр трива́жільний варіо́метр 
трёхря́дный триря́дний; т-ная па́ра 

триря́дна па́ра 

трёхсерни́стый трисірчи́стий; т-тая 
сурьма́ трисірчи́ста сурма́ 

трёхскла́дчатый трискладча́стий 
трёхсло́йный тришаро́вий; т-ная кри-

ва́я тришаро́ва крива́ 
трёхсоставно́й трискладови́й 
трёхспо́ровый триспо́ровий 
трёхсторо́нний трибі́чний, тристоро́нній 
трёхфа́зный трифа́зний; т-ная систе́ма 

трифа́зна систе́ма; т. ток трифа́зний 
струм; т. преобразова́тель трифа́зний 
перетво́рювач 

трёххло́ристый трихло́ристий; т-тое 
желе́зо трихло́ристе залі́зо; т. фо́сфор 
трихло́ристий фо́сфор 

трёхцве́тный трико́лірний, триба́рвний 
трёхчле́нистый тричле́нистий 
трёхчле́нный тричле́нний; т-ная клас-

сифика́ция грунто́в тричле́нна класифі-
ка́ція ґрунті́в; т-ное деле́ние тричле́нний 
по́діл (розпо́діл) 

трёхшаро́шечный тришаро́шковий; т-ное 
долото́ тришаро́шкове долото́ 

трёхщелево́й трищіли́нний; т-ва́я спо́ра 
трищіли́нна спо́ра 

трёхъя́дерный трия́дерний; т-ная 
ра́ковина трия́дерна черепа́шка (му́шля, 
ско́йка) 

тре́щина трі́щина, -ни; автокласти́чес-
кая т. автокласти́чна трі́щина; боковы́е  
т-ны бічні́ (бокові́) тріщ́ини; верти-
ка́льная т. вертика́льна трі́щина; вет-
вя́щиеся т-ны галузи́сті трі́щини; водо-
но́сная т. водоно́сна трі́щина; волни́стая т. 
хвиля́ста трі́щина; волосна́я т. волосяна́ 
трі́щина; втори́чная т. втори́нна трі́щина; 
выделя́ющая т. видільна́ трі́щина; 
вы́держанная т. ви́тримана трі́щина; 
выкли́нивающаяся т. викли́нювальна 
трі́щина; вы́полненная т. ви́повнена 
трі́щина; гла́вная т. головна́ (основна́) 
трі́щина; гравитацио́нная т. гравітаці́йна 
трі́щина; диагона́льная т. діагона́льна 
трі́щина; доминерализацио́нная т. доміне-
ралізаці́йна трі́щина; закры́тая т. закри́та 
трі́щина; запо́лненная жи́лой т. запо́внена 
жи́лою трі́щина; зача́точная т. зача́ткова 
трі́щина; зия́ющая т. зя́юча трі́щина; изо-
ли́рованная т. ізольо́вана трі́щина; кольце-
ва́я т. кільце́ва трі́щина; контракцио́нная т. 
контракці́йна трі́щина; концентри́ческая т. 
концентри́чна трі́щина; краева́я т. ледника́ 
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крайова́ трі́щина льодовика́; краева́я 
фи́рновая т. крайова́ фі́рнова тріщ́ина; 
криволине́йная т. криволіні́йна трі́щина; 
ла́вовая т. ла́вова трі́щина; леднико́вая т. 
льодовико́ва трі́щина; ле́стничная т. схід-
ча́ста трі́щина; микроскопи́ческая т. мік-
роскопі́чна трі́щина; моро́зная т. моро́зна 
трі́щина; морозобо́йная т. морозобі́йна 
трі́щина; мо́щная т. поту́жна тріщ́ина; 
накло́нная т. похи́ла трі́щина; опе́ренная т. 
опе́рена трі́щина; о́ползневая т. зсувна́ 
трі́щина; откры́тая т. відкри́та трі́щина; 
паралле́льная простира́нию т. пара-
ле́льна до простяга́ння тріщ́ина; пер-
ви́чная т. перви́нна трі́щина; перек-
рыва́ющая т. перекривна́ тріщ́ина; 
пе́ристая т. пери́ста трі́щина; перли́товая т. 
перлі́това трі́щина; перпендикуля́рная т. 
перпендикуля́рна трі́щина; пита́ющая т. 
живи́льна трі́щина; пластова́я т. пластова́ 
(шарова́) трі́щина; пове́рхностная т. по-
верхне́ва трі́щина; поло́гая т. поло́га 
трі́щина; попере́чная т. попере́чна 
трі́щина; продо́льная т. поздо́вжня (по-
до́вжня) трі́щина; прямолине́йная т. пря-
моліні́йна трі́щина; радиа́льная т. ра-
діа́льна трі́щина; расши́ренная т. роз-
ши́рена тріщ́ина; рубцо́вая т. рубце́ва 
трі́щина; рудоподводя́щая т. рудопідвід-
на́ трі́щина; сбро́совая (сбро́сная, сброс-
на́я) т. скидна́ трі́щина; секу́щая т. сі́чна́ 
трі́щина; сквозна́я т. на́скрізна (крізна́) 
трі́щина; скры́тая т. прихо́вана (захо́вана) 
трі́щина; слепа́я т. сліпа́ тріщ́ина; сме-
щённая т. змі́щена трі́щина; согла́сная т. 
згі́дна трі́щина; сопряжённая т. спо-
лу́чена (з'є́днана) трі́щина; спира́льная т. 
спіра́льна трі́щина; столбови́дная т. стов-
поподі́бна трі́щина; субкапилля́рная т. 
субкапіля́рна трі́щина; тектони́ческая т. 
тектоні́чна трі́щина; т. выве́тривания 
трі́щина виві́трювання; т. высвобожде́ния 
трі́щина ви́вільнення (зві́льнення); т. вы-
сыха́ния трі́щина висиха́ння; т. давле́ния 
трі́щина ти́ску (ти́снення); т. круче́ния 
трі́щина круті́ння; т. моро́зного 
выве́тривания трі́щина моро́зного ви-
ві́трювання (зві́трювання); т. опере́ния 
трі́щина опе́рення; т. отры́ва трі́щина 
відри́ву; т. охлажде́ния тріщ́ина охо-
ло́дження; т. по напластова́нию трі́щина 
за напластува́нням (нашарува́нням); т. по 

паде́нию трі́щина за паді́нням; т. по сла-
нцева́тости трі́щина за сланцюва́тістю; 
т. проса́чивания трі́щина просо́чування; 
т. пы́льника трі́щина пиляка́; т. разда́в-
ливания трі́щина розда́влювання; т. раз-
дробле́ния трі́щина роздро́блення (роз-
дрі́бнення); т. разло́ма трі́щина розло́му; 
т. разры́ва трі́щина розри́ву; т. растя-
же́ния трі́щина розтяга́ння (ро́зтягу); 
т. сбро́са трі́щина ски́ду; т. сжа́тия тріщ́и-
на сти́снення (сти́ску); т. ска́лывания 
трі́щина ско́лювання; т. скру́чивания 
трі́щина скру́чування; т. сокраще́ния 
трі́щина скоро́чення; т. спа́йности 
трі́щина спа́йності; т. стяже́ния трі́щина 
стя́гнення; т. тре́ния трі́щина тертя́; 
т. усыха́ния трі́щина усиха́ння; уса́доч-
ная т. уса́дкова трі́щина; шарни́рная т. 
шарні́рна трі́щина; экзогенети́ческая т. 
екзогенети́чна трі́щина; экзокинети́чес-
кая т. екзокінети́чна трі́щина; Q-т.  
Q-трі́щина; S-т. S-трі́щина 

тре́щинно-ка́рстовый трі́щинно-
ка́рстовий; т.-к. колле́ктор тріщ́инно-
ка́рстовий коле́ктор 

тре́щинный трі́щинний; глубо́кая т-ная 
жи́ла глибо́ка трі́щинна жи́ла; т-ная 
бре́кчия трі́щинна бре́кчія; т-ная вода́ 
трі́щинна вода́; т-ная жи́ла трі́щинна 
жи́ла; т-ная зо́на трі́щинна зо́на; т-ная 
нефть трі́щинна на́фта; т-ная о́бласть 
трі́щинна о́бласть; т-ная проница́емость 
трі́щинна прони́кність; т-ное изверже́ние 
трі́щинне ви́верження; т-ное излия́ние 
трі́щинний ви́лив; т-ное месторожде́ние 
трі́щинне родо́вище; т-ное строе́ние 
трі́щинна будо́ва; т. вулка́н трі́щинний 
вулка́н; т. исто́чник трі́щинне джерело́; 
т. клива́ж трі́щинний кліва́ж; т. кол-
ле́ктор трі́щинний коле́ктор 

трещинова́то-пласти́чный тріщину-
ва́то-пласти́чний; т.-п-ная зо́на тріщину-
ва́то-пласти́чна зо́на 

трещинова́тость тріщинува́тість, -тості, т. 
-тістю; втори́чная т. втори́нна тріщину-
ва́тість; литокласти́ческая т. літокласти́чна 
тріщинува́тість; непра́вильная т. непра́виль-
на тріщинува́тість; планета́рная т. плане-
та́рна тріщинува́тість; попере́чная т. попе-
ре́чна тріщинува́тість; прямолине́йная т. 
прямоліні́йна тріщинува́тість; терми́ческая т. 
термі́чна тріщинува́тість; т. диагона́льного 
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клива́жа тріщинува́тість діагона́льного 
кліважу́; т. охлажде́ния тріщинува́тість 
охоло́дження; уде́льная т. пито́ма три-
щінува́тість 

трещинова́тый тріщинува́тий; т-тая 
зо́на тріщинува́та зо́на; т-тая поро́да трі-
щинува́та поро́да 

трещинообразова́ние тріщиноутво́рення, 
(неоконч. д. – ещё) тріщиноутво́рювання, 
тріщинотво́рення 

триа́да тріа́да, -ди; т. триа́д тріа́да тріа́д 
триа́дный тріа́дний; т-ная тео́рия 

двойнико́вого плагиокла́за тріа́дна 
тео́рія двійнико́вого плагіокла́зу 

триа́кис тріа́кіс, -са 
триа́кис-окта́эдр тріа́кіс-окта́едр, -ра 
триа́кис-тетра́эдр тріа́кіс-тетра́едр, -ра 
триаксо́ны мн. тріаксо́ни, -нів 
триакти́нный триакти́нний; т-ные 

спи́кулы триакти́нні спі́кули 
триакти́ны мн. триакти́ни, -нів; непра́-

вильные т. непра́вильні триакти́ни; са-
гитта́льные т. сагіта́льні триакти́ни 

триамо́рфный тріамо́рфний 
триангули́ровать тріангулюва́ти, -лю́ю, 

-лю́єш, -лю́є 
триангуля́тор тріангуля́тор, -ра 
триангуляцио́нный тріангуляці́йний;  

т-ная съёмка тріангуляці́йне зніма́ння 
(тріангуляці́йна зйо́мка); т. пост тріангу-
ляці́йний пост 

триангуля́ция тріангуля́ція, -ції 
триа́с тріа́с, -су 
триа́совый тріа́совий; т-вая систе́ма 

тріа́сова систе́ма; т. пери́од тріа́совий 
пері́од 

триболюминесце́нция триболюмінес-
це́нція, -ції 

три́виум три́віум, -му 
тригалцикли́т тригалциклі́т, -ту 
три́ггер три́гер, -ра; пневмати́ческий т. 

пневмати́чний три́гер 
три́ггерный три́герний 
триги́рный тригі́рний; т-ная сингони́я 

тригі́рна сингонія́ 
тригидрокальци́т тригідрокальци́т, -ту 
триго́н триго́н, -на 
тригона́льно-дипирамида́льный триго-

на́льно-дипіраміда́льний; т.-д-ная симме́т-
ри́я тригона́льно-дипіраміда́льна симетрі́я 

тригона́льно-пирамида́льный триго-
на́льно-піраміда́льний; т.-п-ная симме́т-
ри́я тригона́льно-піраміда́льна симетрі́я 

тригона́льно-тетраэдри́ческий триго-
на́льно-тетраедри́чний 

тригона́льно-трапецоэдри́ческий три-
гона́льно-трапецеедри́чний; т.-т-кая сим-
ме́три́я тригона́льно-трапецоедри́чна си-
метрі́я 

тригона́льный тригона́льний; т-ная 
дипирами́да тригона́льна дипірамі́да;  
т-ная пирами́да тригона́льна пірамі́да;  
т-ная подгру́ппа тригона́льна підгру́па;  
т-ная сингони́я тригона́льна сингоні́я;  
т-кая съёмка тригонометри́чне зніма́ння 
(тригонометри́чна зйо́мка) 

триго́ниевый триго́нієвий; т-вая ба́нка 
триго́нієва ба́нка (обмі́лина) 

триго́нии мн. триго́нії, -ній 
тригони́т тригоні́т, -ту 
тригономагнебори́т тригономагнебо-

ри́т, -ту 
тригонометри́ст тригонометри́ст, -ту 
тригонометри́ческий тригономет-

ри́чний; т-кое нивели́рование тригономе-
три́чне нівелюва́ння 

триго́н-триокта́эдр триго́н-триокта́едр, -ра 
триго́н-тритетра́эдр триго́н-тритетра́едр, -ра 
триде́нтный триде́нтний 
три́деры мн. три́дери, -рів 
тридими́т тридимі́т, -ту 
трие́ны мн. триє́ни, -риє́н 
трикальсили́т трикальсилі́т, -ту 
триклиниза́ция триклініза́ція, -ції 
трикли́нный триклі́нний; т-ная сим-

ме́три́я триклі́нна симетрі́я; т-ная синго-
ни́я триклін́на сингоні́я; т-ное волокно́ 
триклі́нне волокно́; т. полево́й шпат три-
клі́нний польови́й шпат 

триконодо́нт триконодо́нт, -ту 
трикрепи́дный трикрепі́дний; т-ные 

де́смы трикрепі́дні де́сми 
трикрепи́ды мн. трикрепі́ди, -дів 
трилатера́ция трилатера́ція, -ції 
трилоби́товый трилобі́товий; т-вая 

фа́ция трилобі́това фа́ція 
трилокули́новый трилокулі́новий; т-вое 

навива́ние трилокулі́нове накру́чування 
трило́н Б трило́н Б, -ну Б 
тримери́т тримери́т, -ту 
триминера́льный тримінера́льний; т. пе-

со́к тримінера́льний пісо́к 
триморфи́зм триморфі́зм, -му 
тримо́рфный тримо́рфний 
тринаско́л тринаско́л, -лу 
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тринида́дский триніда́дський; т. асфа́льт 
триніда́дський асфа́льт 

трини́л трині́л, -лу 
тринимфа́льный тринімфа́льний; т. ме-

таморфо́з тринімфа́льний метаморфо́з 
тринитротолуо́л тринітротолуо́л, -лу 
тринкери́т тринкери́т, -ту 
трио́д тріо́д, -да; га́зовый т. га́зовий 

тріо́д 
триокта́эдр триокта́едр, -ра 
триоктаэдри́ческий триоктаедри́чний; 

т-кая се́тка триоктаедри́чна сіт́ка 
триолефи́н триолефі́н, -ну 
трио́метр трио́метр, -ра 
трио́никс тріо́нікс, -су 
трипесто́н трипесто́н, -ну 
трипкеи́т трипкеї́т, -ту 
трипирамида́льный трипіраміда́льний 
трипле́т трипле́т, -ту 
трипли́т триплі́т, -ту 
триплоиди́т триплоїди́т, -ту 
триполи́т триполі́т, -ту 
триппкси́т трипкси́т, -ту 
триптофа́н триптофа́н, -ну 
трипугии́т трипугії́т, -ту 
триромбоэдри́ческий триромбоедри́чний 
трирути́ловый трирути́ловий; т-вая 

структу́ра трирути́лова структу́ра 
трисилика́т трисиліка́т, -ту 
триспи́льский триспі́льський; т-кая 

фа́за горообразова́ния триспі́льська фа́за 
гороутво́рення 

тритетра́эдр тритетра́едр, -ра 
тритетраэдри́ческий тритетраедри́чний 
три́тий три́тій, -тію 
тритирео́дный тритирео́дний; т-ное 

расчлене́ние тритирео́дне розчленува́ння 
тритони́мфа тритоні́мфа, -фи 
тритици́т тритици́т, -ту 
тритуберкуля́рный тритуберкуля́рний; 

т-ная тео́рия тритуберкуля́рна тео́рія 
трифа́н трифа́н, -ну 
трифенилтетразо́л трифенілтетразо́л, -лу; 

хло́ристый т. хло́ристий трифенілтетразо́л 
трифили́н трифілі́н, -ну 
трифили́т трифілі́т, -ту 
трифилло́идный трифіло́їдний; т-ное 

седло́ трифіло́їдне сідло́ 
трифи́льный трифі́льний 
трихалси́т трихалси́т, -ту 
трихальци́т трихальци́т, -ту 
трихи́т трихі́т, -ту 

трихи́товый трихі́товий; т-вая струк-
ту́ра трихі́това структу́ра 

трихофра́гма трихофра́гма, -ми 
трихотомоколпора́тный трихотомо-

колпора́тний 
трихрои́чность трихроїч́ність, -ності, т. 

-ністю 
трихрои́чный трихроїч́ний; т. минера́л 

трихроїч́ний мінера́л 
трицерато́пс трицерато́пс, -су 
трицикли́ческий трициклі́чний; т. угле-

водоро́д трициклі́чний вуглево́день 
трицити́т трицити́т, -ту 
триэни́дный триені́дний; т-ная ло́пасть 

триені́дна ло́пать 
трог трог, -гу 
тро́говый тро́говий; т-вая доли́на 

тро́гова доли́на; т-вая структу́ра тро́гова 
структу́ра 

трогкофе́льский трогкофе́льський; 
т. известня́к трогкофе́льський вапня́к 

троили́т троїлі́т, -ту 
тро́ицкий тро́їцький; т-кая подсе́рия 

тро́їцька підсе́рія 
тройни́к трійни́к, -ка́; х-обра́зный т.  

х-поді́бний трійни́к 
тройно́й потрі́йний; т-на́я диагра́мма 

потрі́йна діагра́ма; т-на́я номенклату́ра 
потрі́йна номенклату́ра; т-на́я ось по-
трі́йна вісь; т-на́я систе́ма потрі́йна сис-
те́ма; т-на́я то́чка потрі́йна то́чка; т-на́я 
эвте́ктика потрі́йна евте́ктика; т. покро́в 
потрі́йний по́крив; эвтекти́ческая т-на́я 
то́чка евтекти́чна потрі́йна то́чка 

тро́йский тро́йський; т. вес тро́йська вага́ 
тройчатопе́ристый трійчастопери́стий 
тройчатосло́жный трійчастоскладни́й; 

т. лист трійчастоскладни́й лист 
тройча́тый трійча́стий; два́жды т. лист 

дві́чі трійча́стий лист; т. лист трійча́стий 
лист 

троктоли́т троктолі́т, -ту 
троллеи́т тролеї́т, -ту 
троллейво́з тролейво́з, -за 
тромб тромб, -бу; метеорологи́ческий т. 

метеорологі́чний тромб 
тромболи́т тромболі́т, -ту 
тро́на тро́на, -ни 
трондьеми́т трондьємі́т, -ту 
трондье́мский трондьє́мський; т-кая 

фа́за горообразова́ния трондьє́мська фа́за 
гороутво́рення 
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троости́т троости́т, -ту 
тропи́дий тропі́дій, -дію 
тро́пики мн. тро́піки, -ків 
тропи́ческий тропі́чний; т-кая зо́на 

тропіч́на зо́на; т-кая о́бласть тропіч́на 
о́бласть; т-кие и́глы тропі́чні голки́;  
т. кли́мат тропі́чний клі́мат; т. круг тро-
пі́чне ко́ло; т. лес тропі́чний ліс; т. по́яс 
тропіч́ний по́яс 

тропопа́уза тропопа́уза, -зи 
тропопиестати́чный тропопієстати́чний; 

т. минера́л тропопієстати́чний мінера́л 
тропопиести́ческий тропопієсти́чний 
тропосфе́ра тропосфе́ра, -ри 
тропфштейни́т тропфштейні́т, -ту 
трос трос, -са 
тростнико́вый очере́тяний; т. торф оче-

ре́тяний торф 
тростяне́цкий тростяне́цький; т-кая 

сви́та тростяне́цька сві́та 
троти́л троти́л, -лу 
троулесуорси́т троулесуорси́т, -ту 
трофи́ческий трофіч́ний; т-кая связь 

трофі́чний зв'язо́к; т. у́ровень трофі́чний 
рі́вень 

тро́фность тро́фність, -ності, т. -ністю; 
т. боло́т тро́фність болі́т 

трофопласти́ческий трофопласти́чний 
трофо́ра трофо́ра, -ри 
трофо́рный трофо́рний 
троха́нтер троха́нтер, -ра; большо́й т. 

вели́кий троха́нтер; ма́лый т. мали́й тро-
ха́нтер 

троханти́н троханти́н, -ну 
трохо́идный трохо́їдний; т-ная 

ра́ковина трохо́їдна черепа́шка (му́шля, 
ско́йка); т. коралли́т трохо́їдний коралі́т 

трохоло́ф трохоло́ф, -фу 
трохоспира́льный трохоспіра́льний;  

т-ная ра́ковина трохоспіра́льна чере-
па́шка (му́шля, ско́йка) 

трохофо́ра трохофо́ра, -ри 
трохоцерако́н трохоцерако́н, -ну 
трохоцерако́новый трохоцерако́новий; 

т-вая ра́ковина трохоцерако́нова чере-
па́шка (му́шля, ско́йка) 

трохоцеро́идный трохоцеро́їдний; т-ная 
ра́ковина трохоцеро́їдна черепа́шка 
(му́шля, ско́йка) 

труба́ труба́, -би́; бре́кчиевая т. 
бре́кчієва труба́; бури́льная т. бури́льна 
труба́; возду́шная т. пові́тря́на труба́; 

грунтова́я т. ґрунтова́ труба́; кера-
ми́ческая дрена́жная т. керамі́чна дре-
на́жна труба́; коло́нковая т. коло́нкова 
труба́; крутопа́дающая т. крутопа́даюча 
(стрімкопа́даюча, крутоспадна́, стрімкос-
падна́) труба́; нефтепрово́дная т. нафто-
прові́дна́ труба́; обса́дная т. обсадна́ труба́; 
песча́ная т. піща́на труба́; радиа́льные  
т-бы радіа́льні тру́би; ру́дная т. ру́дна 
труба́; слепа́я ру́дная т. сліпа́ ру́дна тру-
ба́; та́ликовая т. та́ликова труба́ 

трубе́жский трубі́зький; т-кая терра́са 
трубі́зька тера́са 

тру́бка тру́бка, -ки, д. и п. -бці, р. мн.  
-бок; алмазоно́сная т. алмазоно́сна 
тру́бка; бре́кчиевая т. бре́кчієва тру́бка; 
вулкани́ческая т. вулкані́чна тру́бка; 
дистанцио́нная т. дистанці́йна тру́бка; 
дополни́тельная т. додатко́ва тру́бка; 
зажига́тельная т. запа́лювальна тру́бка; 
измери́тельная т. вимі́рювальна тру́бка; 
камени́стая т. кам'яни́ста (каменя́ста, 
камени́ста) тру́бка; каунопо́ровые т-ки 
каунопо́рові трубки́; по́лая т. поро́жня 
тру́бка; по́ровая т. по́рова тру́бка; прово-
дя́щая т. провідна́ тру́бка; пыльцева́я т. 
пилко́ва тру́бка; рентге́новская т. рент-
ге́нівська тру́бка; септа́льная т. септа́льна 
тру́бка; сирингопо́ровые т-ки сиринго-
по́рові трубки́; ситови́дная т. ситоподі́бна 
тру́бка; сифо́нная т. сифо́нна тру́бка; со-
единённая т. з'є́днана тру́бка; соеди-
ни́тельная т. сполу́чна (з'є́днувальна) 
тру́бка; табуля́рная осева́я т. табуля́рна 
осьова́ тру́бка; т. взры́ва тру́бка ви́буху; 
т. Кулленбе́рга тру́бка Кулленбе́рга; уско-
ри́тельная т. приско́рювальна тру́бка; 
центра́льная т. центра́льна тру́бка; цилин-
дри́ческая т. циліндри́чна тру́бка; эндоси-
фо́нная т. ендосифо́нна тру́бка 

тру́бка-долото́ тру́бка-долото́, тру́бки-
долота́; прямото́чная т.-д. прямостру-
ми́нна тру́бка-долото́; уда́рная т.-д. 
уда́рна тру́бка-долото́ 

трубкожи́льный трубкожи́льний; т-ные 
че́рви трубкожи́льні че́рви 

трубкозу́бый трубкозу́бий; т-бое строе́-
ние трубкозу́ба будо́ва 

трубкообра́зный трубкоподі́бний; т-ная 
фо́рма трубкоподі́бна фо́рма; т-ное те́ло 
трубкоподі́бне ті́ло 
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тру́бный тру́бний; т. виброконцент-
ра́тор тру́бний віброконцентра́тор 

труболо́вка труболо́вка; т. обса́дных 
труб труболо́вка обсадни́х труб 

трубообра́зный трубоподіб́ний; т-ное 
месторожде́ние трубоподі́бне родо́вище 

трубопрово́д трубопро́ві́д, -про́во́ду; 
го́рный т. гірськи́й трубопро́ві́д; морско́й т. 
морськи́й трубопро́ві́д; промысло́вый т. 
промисло́вий трубопро́ві́д 

трубопрово́дный трубопрові́дний; т. раз-
дели́тель трубопрові́дний розді́льник 

труборе́зка труборі́зка, -ки, д. и п. -зці,  
р. мн. -зок 

трубоукла́дчик трубоуклада́ч, -ча́, т.  
-че́м 

тру́бочный трубкови́й; т-ная гли́на труб-
кова́ гли́на; т-ная ло́пасть трубкова́ ло́пать; 
т-ная по́лость трубкова́ порожни́на 

тру́бчатый трубча́стий; т-тая жи́ла тру-
бча́ста жи́ла; т-тая игла́ трубча́ста го́лка; 
т-тая ка́мера трубча́ста ка́мера;  
т-тая коло́ния трубча́ста коло́нія; т-тая 
ла́ва трубча́ста ла́ва; т-тая ло́кула труб-
ча́ста ло́кула; т-тая нить трубча́ста ни́тка; 
т-тая по́лость трубча́ста порожни́на;  
т-тая по́ра трубча́ста по́ра; т-тая ра́ко-
вина трубча́ста черепа́шка (му́шля, ско́йка); 
т-тая тексту́ра трубча́ста тексту́ра; т-тое 
те́ло трубча́сте ті́ло; т. ага́т трубча́стий ага́т; 
т. вы́ступ трубча́стий ви́ступ; т. кана́л тру-
бча́стий кана́л; т. кора́лл трубча́стий кора́л; 
т. пробоотбо́рщик трубча́стий пробовід-
бі́рник; т. разду́в трубча́стий розду́в; 
т. столб трубча́стий стовп; т. хобото́к 
трубча́стий хобото́к 

тру́бчинский тру́бчинський; т-кая 
сви́та тру́бчинська сві́та 

труделли́т труделі́т, -ту 
труднолету́чий важколетки́й 
трудноопредели́мый важковизна́чуваний 
труднопла́вкий важкоплавки́й 
труднораствори́мый важкорозчи́нний 
трускаве́цкий трускаве́цький; т. кон-

гломера́т трускаве́цький конгломера́т 
трускотти́т трускоти́т, -ту 
трусти́т трусти́т, -ту 
тру́тный тру́тний; т-ная руда́ тру́тна 

руда́ 
труффи́т труфі́т, -ту 
труха́ по́терть, -ті; расти́тельная т. рос-

ли́нна по́терть; торфяна́я т. торф'яна́ 
(торфо́ва) по́терть 

трюстедти́т трюстедти́т, -ту 
тряси́на трясовина́, -ни́, (топь) драгови-

на́, -ни́ 
тсилаизи́т тсилаїзи́т, -ту 
тсингтауи́т тсингтауї́т, -ту 
тсу́га тсу́га, -ги, д. и п. тсу́зі 
тсумеби́т тсумебі́т, -ту 
тубе́ркула тубе́ркула, -ли; крену-

ли́рованная т. кренульо́вана туберку́ла; 
милио́рная т. міліо́рна тубе́ркула; сре-
ди́нная т. сере́динна тубе́ркула 

туберкуло́идный туберкуло́їдний; т-ная 
скульпту́ра туберкуло́їдна скульпту́ра 

туберо́зный туберо́зний 
туберо́иды мн. туберо́їди, -дів 
тубуля́рный тубуля́рний; т-ная ло́пасть 

тубуля́рна ло́пать 
ту́бус ту́бус, -са; т. микроско́па ту́бус 

мікроско́па 
туга́йный туга́йний; т. лес туга́йний ліс 
тугопла́вкий тугопла́вкий; т-кая гли́на 

тугопла́вка гли́на; т-кая руда́ тугопла́вка 
руда́; т-кое вещество́ тугопла́вка речовина́ 

тугопла́вкость тугопла́вкість, -кості, 
т. -кістю 

тугтупи́т тугтупі́т, -ту 
тузлу́к тузлу́к, -ку́ 
туклу́нский туклу́нський; т-кая сви́та 

туклу́нська сві́та 
тукцони́т тукцоні́т, -ту 
ту́лий ту́лій, -лію 
тули́т тулі́т, -ту 
ту́ловищный ту́лубовий, ту́лубний; 

т. щит ту́лубовий (ту́лубний) щит 
тума́н тума́н, -ну; ледяно́й т. льодяни́й 

(крижани́й) тума́н 
тума́нность тума́нність, -ності, т. -ністю 
тумп тумп, -па 
ту́мула ту́мула, -ли; гроздеви́дная т. 

гроноподі́бна ту́мула 
туму́ловый туму́ловий; т-вая сте́нка 

туму́лова сті́нка 
тунгстени́т тунгстені́т, -ту 
тунгсти́т тунгсти́т, -ту 
тунгу́сский тунгу́ський; т-кая фло́ра 

тунгу́ська фло́ра 
ту́ндра ту́ндра, -ри; аркти́ческая т. арк-

ти́чна ту́ндра; венко́вая т. вінко́ва ту́ндра; 
го́рная т. гірська́ ту́ндра; куста́рниковая т. 
чагарнико́ва ту́ндра; медальо́нная т. ме-
дальйо́нна ту́ндра; мо́хово-лиша́йни-
ковая т. мо́хово-лиша́йникова ту́ндра; 
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полигона́льная т. полігона́льна ту́ндра; 
пятни́стая т. плями́ста ту́ндра 

ту́ндровый ту́ндровий; т-вая по́чва 
ту́ндровий ґрунт; т-вые во́ды ту́ндрові 
во́ди 

тунне́льный, тоннельный туне́льний; 
т. эффе́кт туне́льний ефе́кт 

тупозу́бый тупозу́бий 
тупо́й тупи́й; т-па́я коне́чность тупа́  

кінці́вка; т-па́я скла́дка тупа́ скла́дка; 
т. у́гол тупи́й кут 

тупоконе́чный тупокінце́вий 
тупоуго́льный тупоку́тний 
тур тур, -ра 
турани́т турані́т, -ту 
тура́нский тура́нський; т-кая сви́та ту-

ра́нська сві́та 
турбидиме́тр турбідиме́тр, -ра 
турбиди́тный турбіди́тний; мутный т. 

пото́к каламу́тниий турбіди́тний поті́к 
турбиди́товый турбіди́товий; т. седимен-

тогене́з турбіди́товий седиментогене́з 
турбиди́ты мн. турбіди́ти, -тів 
турбина́тный турбіна́тний; т. коралли́т 

турбіна́тний коралі́т 
турби́нный турбі́нний; т-ное буре́ние 

турбі́нне бурі́ння 
турбоагрега́т турбоагрега́т, -ту 
турбобу́р турбобу́р, -ра 
турбодета́ндерный турбодета́ндерний; 

т. агрега́т турбодета́ндерний агрега́т 
турбодолото́ турбодолото́, -та́ 
турболиза́тор турболіза́тор, -ра 
турбоспира́ль турбоспіра́ль, -лі, т. -ллю 
турбуле́нтность турбуле́нтність, -ності, 

т. -ністю 
турбуле́нтный турбуле́нтний; т-ная 

вя́зкость турбуле́нтна в'я́зкість; т-ная 
да́йка турбуле́нтна да́йка; т-ная кон-
ве́кция турбуле́нтна конве́кція; т-ное 
движе́ние турбуле́нтний рух 

турга́йский турга́йський; т-кая се́рия 
турга́йська се́рія; т-кая фло́ра турга́йська 
фло́ра 

турге́невский турге́нєвський; т-кие 
слои́ турге́нєвські шари́  

турги́т тургі́т, -ту 
ту́ргор ту́ргор, -ру 
туре́ль туре́ль, -лі, т. -ллю 
туринги́т турингі́т, -ту 
туринги́товый турингі́товий 

турите́лловый турите́ловий; т. ага́т  
турите́ловий ага́т 

тури́цкий тури́цький; т-кая сви́та  
тури́цька сві́та 

туркеста́нский туркеста́нський; т-кая 
сви́та туркеста́нська сві́та; т. тип ледника́ 
туркеста́нський тип льодовика́ 

турмали́н турмалі́н, -ну; бесцве́тный т. 
безба́рвний (безко́лірний, безкольоро́вий) 
турмалі́н; бу́рый т. бу́рий турмалі́н; голу-
бо́й т. блаки́тний (голуби́й) турмалі́н; дра-
ви́товый т. драві́товий турмалі́н; желе́-
зистый т. залі́зистий турмалі́н; зелёный т. 
зеле́ний турмалі́н; инди́го-си́ний т. ін-
ди́го-си́ній турмалі́н; ка́льциево-магне-
зиа́льный т. ка́льцієво-магнезіа́льний 
турмалі́н; кори́чневый т. кори́чневий 
турмалі́н; корроди́рованный т. коро-
до́ваний турмалін́; кра́сный т. черво́ний 
турмалі́н; ли́тиевый т. лі́тієвий турмалі́н; 
магнезиа́льный т. магнезіа́льний турма-
лі́н; мали́новый т. мали́новий турмалі́н; 
марганцо́вистый т. марганце́вистий (ман-
ганови́стий) турмалі́н; обыкнове́нный т. 
звича́йний турмалі́н; си́ний т. си́ній тур-
малін́; сто́лбчатый т. стовпча́стий (стовп-
ча́тий) турмалі́н; фиоле́тово-кра́сный т. 
фіоле́тово-черво́ний турмалі́н; хро́мовый т. 
хро́мовий турмалі́н; чёрный т. чо́рний 
турмалі́н; щелочно́й т. лу́жний турмалі́н 

турмалиниза́ция турмалініза́ція, -ції 
турмалини́т турмаліні́т, -ту 
турмали́новый турмалі́новий; т-вая 

схе́ма абсо́рбции турмалі́нова схе́ма аб-
со́рбції; т-вое со́лнце турмалі́нове со́нце; 
т. грани́т турмалі́новий грані́т; т. рогови́к 
турмалі́новий рогови́к 

турмали́т турмалі́т 
турне́йский турне́йський; т. я́рус тур-

не́йський я́рус 
турнодо́зер турнодо́зер, -ра 
туро́н туро́н, -ну 
туро́нский туро́нський; т. я́рус ту-

ро́нський я́рус 
туррели́т турелі́т, -ту 
туррико́н турико́н, -ну 
туррикуло́идный турикуло́їдний; т-ная 

кры́шечка турикуло́їдна кри́шечка; 
т. оперку́лум турикуло́їдний оперку́лум 

ту́рский ту́рський; т-кая сви́та ту́рська 
сві́та 

турьи́т тур'ї́т, -ту 
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турьяи́т тур'яї́т, -ту 
тускани́т тускані́т, -ту 
ту́склость тьмя́ність, -ності, т. -ністю 
ту́склый тьмя́ний; т. блеск тьмя́ний 

блиск; т. у́голь тьмя́не ву́гі́лля 
тускне́ть тьмяні́ти, -ні́є 
тускне́ющий тьмяні́ючий 
тускули́т тускулі́т, -ту 
туф туф, -фу; агломера́товый т. агломе-

ра́товий туф; база́льтовый т. база́льтовий 
туф; блермори́товый т. блермори́товий 
туф; витрофи́ровый т. вітрофі́ровий туф; 
во́дный т. во́дний туф; вулкани́ческий т. 
вулкані́чний туф; дендри́товый т. денд-
ри́товий туф; диаба́зовый т. діаба́зовий 
туф; зеленока́менный т. зеленокам'яни́й 
(зеленокамі́нний) туф; изве́рженный т. 
ви́вержений туф; известко́вый т. вап-
ня́ний туф; катакласти́ческий т. катакла-
сти́чний туф; кре́мниевый т. кре́мнієвий 
туф; кремни́стый т. крем'яни́стий (креме-
ни́стий) туф; кристалли́ческий т. криста-
лі́чний туф; кристаллокласти́ческий т. 
кристалокласти́чний туф; лапи́левый т. 
лапі́левий туф; лейци́товый т. лей-
ци́товий туф; лити́ческий т. літи́чний 
туф; литокласти́ческий т. літоклас-
ти́чний туф; оса́дочный т. осадо́вий туф; 
оско́лочный т. оско́лковий туф; палаго-
ни́товый т. палагоні́товий туф; пе-
ли́товый т. пелі́товий туф; пе́мзовый т. 
пе́мзовий туф; пе́пловый т. по́пільний 
туф; полоса́тый т. смуга́стий туф; пор-
фи́ровый т. порфі́ровий туф; регене-
ри́рованный т. регенеро́ваний (від-
ро́джений, відно́влений) туф; сва́ренный т. 
зва́рений туф; стеклова́тый т. склува́тий 
(скли́стий) туф; тиноли́товый т. тино-
лі́товий туф; то́нкий т. тонки́й туф; 
тра́пповый т. тра́повий туф; т. мине-
ра́льных исто́чников туф мінера́льних 
джере́л; фельзи́товый т. фельзи́товий 
туф; шла́ковый т. шла́ковий туф 

туфизи́т туфізи́т, -ту 
туфлеобра́зный туфлеподі́бний 
туфобре́кчия туфобре́кчія, -чії 
туфови́дный туфоподі́бний; т. извест-

ня́к туфоподі́бний вапня́к 
ту́фовый ту́фовий; т-вая ла́ва ту́фова 

ла́ва; т-вая структу́ра ту́фова структу́ра; 
т-вое строе́ние ту́фова будо́ва; т. вулка-
ни́ческий ту́фовий вулкані́чний; т. извест-

ко́вый ту́фовий вапни́стий; т. ко́нус 
ту́фовий ко́нус; т. некк ту́фовий нек; 
т. порфири́т ту́фовий порфіри́т; т. сла́нец 
ту́фовий сла́нець; т. шальште́йн ту́фовий 
шальште́йн 

туфоге́нный туфоге́нний; т-ная гли́на 
туфоге́нна гли́на; т-ная поро́да туфоге́нна 
поро́да; т-ная структу́ра туфоге́нна стук-
ту́ра; т-ная фа́ция туфоге́нна фа́ція;  
т-ные пли́ты туфоге́нні пли́ти 

туфо́иды мн. туфо́їди, -дів 
туфоконгломера́т туфоконгломера́т, -ту 
туфола́ва туфола́ва, -ви 
туфола́вовый туфола́вовий; т. ко́нус ту-

фола́вовий ко́нус; т. некк туфола́вовий нек 
туфобра́зный туфоподі́бний 
туфу́р туфу́р, -ру 
туффи́т туфі́т, -ту 
туффи́товый туфі́товий 
тухоли́т тухолі́т, -ту; титаносодер-

жа́щий т. титановмі́сний тухолі́т 
тухуали́т тухуалі́т, -ту 
ту́ча хма́ра, -ри; вулкани́ческая т. вул-

кані́чна хма́ра; жгу́чая т. палю́ча хма́ра; 
заря́женная (заряжённая) электри́чест-
вом пе́пловая т. заря́джена еле́ктрикою 
по́пільна хма́ра; изве́рженная т. 
ви́вержена хма́ра; паля́щая т. пеку́ча (па-
лю́ча) хма́ра; пе́пловая т. по́пільна хма́ра; 
песча́ная т. піща́на хма́ра; пенообра́зная 
т. изверже́ния піноподі́бна хма́ра ви́вер-
ження; раскалённая вулкани́ческая т. 
розпе́чена вулкані́чна хма́ра 

тучеки́т тучекі́т, -ту 
тыл тил, -лу; т. волны́ тил хви́лі 
тылаи́т тилаї́т, -ту 
тылово́й тилови́й; т-ва́я впа́дина тило-

ва́ запа́дина; т-ва́я о́бласть тилова́ о́бласть 
(діля́нка); т. край терра́сы тилови́й край 
тера́си; т. проги́б тилови́й проги́н; т. шов 
тилови́й шов 

ты́льный ти́льний; т-ная пове́рхность 
ти́льна пове́рхня 

ты́мский ти́мський; т-кая сви́та 
ти́мська сві́та 

тыни́т тині́т, -ту 
тычи́ночный тичи́нковий; т-ная нить 

тичи́нкова ни́тка 
тэббии́т тебії́т, -ту 
тэзве́л тезве́л, -лу 
тэйлори́т тейлори́т, -ту 
тэйниоли́т тейніолі́т, -ту 
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тэн тен, -ну 
тэниоли́т теніолі́т, -ту 
тэни́т тені́т, -ту 
тю́бинг тю́бінг, -га 
тю́бинговый тю́бінговий; т-вая крепь 

тю́бінгове крі́плення 
тюбингоукла́дчик тюбінгоуклада́льник, -ка 
тюленеви́дный тюленеподіб́ний 
тюле́невый тюле́невий 
тюле́нь тюле́нь, -ня; обыкнове́нный т. 

звича́йний тюле́нь 
тюп-джанко́йский тюп-джанко́йський; 

т.-д-кие слои́ тюп-джанко́йські шари́  
тюри́нгий тюри́нгій, -гію 
тюринги́т тюрингі́т, -ту 
тюри́нгский тюри́нзький; т. отде́л тю-

ри́нзький ві́дділ 
тюямуни́т тюямуні́т, -ту 
тя́га тя́га, -ги, д. и п. тя́зі; есте́ственная 

т. во́здуха приро́дна тя́га пові́тря 
тя́говый тягови́й; т. агрега́т тягови́й  

агрега́т 
тяготе́ние тяжі́ння; земно́е т. земне́ тя-

жі́ння 

тягу́честь тягу́чість, -чості, т. -чістю 
тягу́чий тягу́чий; т-чая ла́ва тягу́ча ла́ва 
тяж тяж, -жа́, т. -же́м; осево́й т. осьови́й 

тяж; прокамбиа́льный т. прокамбіа́льний 
тяж; протоплазмати́ческий т. протопла-
змати́чний тяж; т. протоксиле́мы тяж 
протоксиле́ми 

тяжелохо́д важкохі́д, -хо́да 
тяжёлый важки́й; т-лая вода́ важка́ во-

да́; т-лая гли́на важка́ гли́на; т-лая 
жи́дкость важка́ рідина́; т-лая нефть ва-
жка́ на́фта; т-лая по́чва важки́й ґрунт;  
т-лая среда́ тяжке́ середо́вище; т-лая 
фра́кция важка́ фра́кція; т. силика́т важ-
ки́й силіка́т; т. углеводоро́д важки́й вуг-
лево́день; т. шпат важки́й шпат 

тя́жесть 1. вага́, -ги́, д. и п. вазі́; 
2. (качество, свойство) ва́жкість, -кості, 

т. -кістю 
тяньшани́т тяньшані́т, -ту 
тя́чевский тя́чівський; т-кая сви́та 

тя́чівська сві́та 

 
 

У 
 
уайоминги́т уайомінгі́т, -ту 
уайраци́т уайраци́т, -ту 
уайти́т уайти́т, -ту 
уайтлеи́т уайтлеї́т, -ту 
уайтмени́т уайтмені́т, -ту 
уайтмени́товый уайтмені́товий 
уа́йт-спири́т уа́йт-спіри́т, -ту 
уантахаи́т уантахаї́т, -ту 
уантахаи́товый уантахаї́товий 
уасколи́т уасколі́т, -ту 
уахити́т уахіти́т, -ту 
уащити́т уащіти́т, -ту 
убикви́ст убікві́ст, -ту 
ублю́дочный (неполноценный) неповно-

ці́нний; у-ная поро́да неповноці́нна поро́да 
убо́гий (о руде) убо́гий, бі́дний; у-гая 

руда́ убо́га (бі́дна) руда́; у. материа́л 
убо́гий матеріа́л 

убыва́ть зме́ншуватися, -шується, спа-
да́ти, -да́є 

убыва́ющий спадни́й; у-щее сжа́тие 
спадне́ сти́снення (спадни́й стиск) 

у́быль зме́ншення, спад, -ду 
ува́л (косогор) косогі́р, -го́ру, ува́л, -лу 
ува́листый ува́листий, горбкува́тий, 

горби́стий, (ухабистый) вибо́їстий; у. ре-
лье́ф горбкува́тий рельє́ф 

ува́льный ува́льний, горби́стий, горбку-
ва́тий; у-ная ро́ссыпь горбкува́те роз-
си́пище (горбкува́тий ро́зсип) 

увани́т увані́т, -ту 
уварови́т уварові́т, -ту 
уварови́товый уварові́товий; у. хроми-

ти́т уварові́товий хроміти́т 
увеличе́ние збі́льшення, (неоконч. д. – 

ещё) збі́льшування; динами́ческое у. ди-
намі́чне збі́льшення; дифференциа́льное у. 
диференціа́льне збі́льшення; ежего́дное у. 
щорі́чне збі́льшення; приконта́ктовое у. 
приконта́ктове збі́льшення; у. объёма 
збі́льшення об'є́му; у. мо́щности пласта́ 
збі́льшення поту́жності пласта́ (ша́ру) 

увеличи́тельный збі́льшувальний 
уви́т уві́т, -ту 
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увлажне́ние зволо́ження, (неоконч. д. – ещё) 
зволо́жування; у. воздуха зволо́ження пові́тря 

увлажнённо-вымыва́ющий зволо́жено-
вимивни́й; у.-в. тип зволо́жено-вимивни́й 
тип 

увлажнённый зволо́жений; у. тип зво-
ло́жений тип 

увя́зка пов'я́зування, пого́джування 
увя́зывать[ся] пов'я́зувати[ся], -зую, -зуєш, 

-зує[ться] 
уганди́т уганди́т, -ту 
уга́рный чадни́й; у. газ чадни́й газ 
угаса́ние згаса́ння, загаса́ння, погаса́ння; 

прямо́е у. пряме́ згаса́ння 
угаса́ть, уга́снуть згаса́ти, -са́є, загаса́ти, 

-са́є, погаса́ти, -са́є, зга́снути, -сне, по-
га́снути, -сне 

угаса́ющий згаса́ючий, загаса́ючий, зга-
са́льний; у. вулка́н згаса́ючий (зага-
са́ючий, згаса́льний) вулка́н 

уга́сший зга́слий, зага́слий, пога́слий;  
у-шая радиоакти́вность зга́сла (зага́сла, 
пога́сла) радіоакти́вність; у. водопа́д 
зга́слий (зага́слий, пога́слий) водоспа́д 

у́герско-ме́льцевский у́герсько-ме́льцевсь 
кий; У́.-М-кая впа́дина У́герсько-
Ме́льцевська запа́дина 

у́герский у́герський; у́-кая се́рия у́герська 
се́рія; У́. разло́м У́герський розло́м 

углеви́дный вуглеподі́бний 
углево́д вуглево́д, -ду 
углеводоро́д вуглево́день, -дню; алифа-

ти́ческий у. аліфати́чний вуглево́день; 
аромати́ческий у. аромати́чний вугле-
во́день; ацетиле́новый у. ацетиле́новий 
вуглево́день; бензо́льный у. бензо́льний 
вуглево́день; биоцикли́ческий у. біоцик-
лі́чний вуглево́день; газообра́зный у. га-
зоподі́бний вуглево́день; гидроарома-
ти́ческий у. гідроаромати́чний вугле-
во́день; голоя́дерный у. голоя́дерний вуг-
лево́день; жи́дкий у. рідки́й вуглево́день; 
жи́рный у. масни́й вуглево́день; конден-
си́рованный у. конденсо́ваний вугле-
во́день; лёгкий у. легки́й вуглево́день; 
мета́новый у. мета́новий вуглево́день; 
моноцикли́ческий у. моноциклі́чний вуг-
лево́день; настоя́щий у. спра́вжній вугле-
во́день; насы́щенный у. наси́чений вугле-
во́день; нафте́новый у. нафте́новий вуг-
лево́день; ненасы́щенный у. ненаси́чений 
вуглево́день; непреде́льный у. негра-

ни́чний вуглево́день; олефи́новый у. оле-
фі́новий вуглево́день; парафи́новый у. 
парафі́новий вуглево́день; полимети-
ле́новый у. поліметиле́новий вуглево́день; 
преде́льный у. грани́чний вуглево́день; 
просто́й у. про́сти́й вуглево́день; 
сло́жный у. складни́й вуглево́день; тер-
пе́новый у. терпе́новий вуглево́день; три-
цикли́ческий у. трициклі́чний вугле-
во́день; тяжёлый у. важки́й вуглево́день; 
у. аромати́ческого ря́да вуглево́день 
аромати́чного ря́ду; у. ацетиле́нового 
ря́да вуглево́день ацетиле́нового ря́ду; 
у. бензо́льного ря́да вуглево́день бен-
зо́льного ря́ду; у. мета́нового ря́да вугле-
во́день мета́нового ря́ду; у. нафте́нового 
ря́да вуглево́день нафте́нового ряду; 
у. олефи́нового ря́да вуглево́день оле-
фі́нового ря́ду; у. парафи́нового ря́да 
вуглево́день парафі́нового ря́ду; у. с от-
кры́той це́пью вуглево́день із відкри́тим 
ко́лом; у. терпе́нового ря́да вуглево́день 
терпе́нового ря́ду; у. этиле́нового ря́да 
вуглево́день етиле́нового ря́ду; урансоде-
ржа́щий у. урановмі́сний вуглево́день; 
цикли́ческий у. циклі́чний вуглево́день; 
этиле́новый у. етиле́новий вуглево́день 

углеводоро́дистый вуглеводне́вистий 
углеводоро́дный вуглеводне́вий; у. газ 

вуглеводне́вий газ 
углево́з вуглево́з, -зу 
углево́й ву́гі́льний 
углека́лиевый вуглека́лієвий; у-вая 

соль вуглека́лієва сіль 
углекислота́ вуглекислота́, -ти́; агрес-

си́вная у. агреси́вна вуглекислота́ 
углеки́слый вуглеки́слий; у-лая за́кись 

ни́келя вуглеки́слий за́кис ні́келю; у-лая 
и́звесть вуглеки́сле вапно́; у-лая мине-
ра́льная вода́ вуглеки́сла мінера́льна во-
да́; у-лая руда́ вуглеки́сла руда́; у-лая 
соль вуглеки́сла сіль; у-лая те́рма вуг-
леки́сла те́рма; у-лая фумаро́ла вуг-
леки́сла фумаро́ла; у-лое желе́зо вуг-
леки́сле залі́зо; у. газ вуглеки́слий газ; 
у. железня́к вуглеки́слий залізня́к; у. ис-
то́чник вуглеки́сле джерело́; у. ка́льций 
вуглеки́слий ка́льцій; у. ма́гний вуг-
леки́слий ма́гній; у. свине́ц вуглеки́слий 
свине́ць; у. цинк вуглеки́слий цинк 

углекисло́тный вуглекисло́тний; у-ное 
выве́тривание вуглекисло́тне виві́трю-
вання (зві́трювання) 
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угленакопле́ние вугленагрома́дження, 
вугленакопи́чення 

угленасы́щенность вугленаси́ченість,  
-ності, т. -ністю 

углена́тровый вуглена́тровий; ки́слая 
у-вая соль ки́сла вуглена́трова сіль 

углени́т вуглені́т, -ту 
углено́сность вуглено́сність, -ності, т.  

-ністю 
углено́сный вуглено́сний; геосинкли-

на́льный у. бассе́йн геосинкліна́льний 
вуглено́сний басе́йн; у-ная гли́на вугле-
но́сна гли́на; у-ная пло́щадь вуглено́сна 
пло́ща; у-ная поро́да вуглено́сна поро́да; 
у-ная прови́нция вуглено́сна прові́нція; 
у-ная сви́та вуглено́сна сві́та; у-ная 
то́лща вуглено́сна то́вща; у-ная фор-
ма́ция вуглено́сна форма́ція; у. райо́н 
вуглено́сний райо́н; у. сла́нец вугле-
но́сний сла́нець 

углеобразова́ние вуглеутво́рення, (неоконч. 
д. – ещё) вуглеутво́рювання, вуглетво́рення 

углеобразова́тель вуглеутво́рювач, -ча, 
т. -чем 

углеобразова́тельный вуглетво́рний; 
у-ное расте́ние вуглетво́рна росли́на 

углеобразу́ющий вуглеутві́рний; у-щая 
экосисте́ма вуглетві́рна екосисте́ма 

углепетрогра́фия вуглепетрогра́фія, -фії 
углепло́тность вуглещі́льність, -ності, 

т. -ністю 
углепромы́шленный вуглепромис-

ло́вий; у-ная о́бласть вуглепромисло́ва 
о́бласть 

углепроявле́ние вуглеви́яв, -ву, вугле-
ви́явлення 

углеразре́з вуглеро́зріз́, -зу 
углеро́д вугле́ць, -цю́, т. -це́м; гра-

фи́товый у. графі́товий вугле́ць; двусер-
ни́стый у. двосірчи́стий вугле́ць; непо-
дви́жный у. нерухо́мий вугле́ць; радиоак-
ти́вный у. радіоакти́вний вугле́ць; сво-
бо́дный у. ві́льний вугле́ць; свя́занный у. 
зв'я́заний вугле́ць; серни́стый у. сірчи́стий 
вугле́ць; твёрдый у. тверди́й вугле́ць; 
у. земно́й коры́ вугле́ць земно́ї кори́; фик-
си́рованный у. фіксо́ваний вугле́ць; хи-
ми́чески свя́занный у. хімі́чно зв'я́заний 
вугле́ць; четырёххло́ристый у. чотирихло́-
ристий вугле́ць; чи́стый у. чи́стий вугле́ць 

углеро́дистый вуглеце́вий; у-тое желе́зо 
вуглеце́ве залі́зо; у-тое соедине́ние вугле-
це́ва сполу́ка 

углеро́дно-кислоро́дный вуглеце́во-
кисне́вий; у.-к. карота́ж вуглеце́во-
кисне́вий карота́ж 

углеро́дный вуглеце́вий; у-ная цепь ву-
глеце́вий ланцю́г; у. ме́тод вуглеце́вий 
ме́тод; у. цикл вуглеце́вий цикл 

углеро́д-углеро́дный вугле́ць-
вуглеце́вий; у.-у-ная связь вугле́ць-
вуглеце́вий зв'язо́к 

углесвинцо́вый вуглесвинце́вий; у-вая 
соль вуглесвинце́ва сіль 

углесодержа́щий вуглевмі́сний 
углесо́с вуглесо́с, -са 
углефикацио́нный вуглефікаці́йний; 

у. скачо́к вуглефікаці́йний стрибо́к 
углефика́ция вуглефіка́ція, -ції; биохи-

ми́ческая у. біохімі́чна вуглефіка́ція; ис-
ку́сственная у. шту́чна вуглефіка́ція 

углехими́ческий вуглехімі́чний; у-кая 
ка́рта вуглехімі́чна ка́рта (ма́па) 

у́глисто-гли́нистый вугли́сто-гли́нистий, 
вугли́сто-гли́нястий; у.-г. сла́нец вугли́сто-
гли́нистий (вугли́сто-гли́нястий) сла́нець 

у́глистый вугли́стий; у́-тая гли́на вуг-
ли́ста гли́на; у-тая желе́зная руда́ вуг-
ли́ста залі́зна руда́; у́гли́стая поро́да вуг-
ли́ста поро́да; у́. железня́к вугли́стий заліз-
ня́к; у́. кварци́т вугли́стий кварци́т; 
у́. сидери́т вугли́стий сидери́т; у́. сла́нец 
вугли́стий сла́нець; у́. хондри́т вугли́стий 
хондри́т 

угловатозерни́стый кутастозерни́стий; 
у. гра́вий кутастозерни́стий гра́вій 

углова́тость кута́стість, -тості, т. -тістю; 
округлённая у. заокру́глена кута́стість; 
сла́бая у. слабка́ кута́стість 

углова́тый кута́стий; у-тая бре́кчия ку-
та́ста бре́кчія; у-тая скла́дка кута́ста 
скла́дка; у-тая фо́рма кута́ста фо́рма;  
у-тая фо́рма Земли́ кута́ста фо́рма Землі;́ 
у. конгломера́т кута́стий конгломера́т 

углово́й кутови́й; у-ва́я борозда́ кутова́ 
борозна́; у-ва́я боро́здка кутова́ боро-
зе́нка; у-ва́я деформа́ция кутова́ дефор-
ма́ція; у-ва́я по́ра кутова́ по́ра; у-ва́я 
ско́рость кутова́ шви́дкість; у-во́е дви-
же́ние кутови́й рух; у-во́е напластова́ние 
кутове́ напластува́ння (нашарува́ння);  
у-во́е несогла́сие кутова́ незгі́дність; у-во́е 
смеще́ние кутове́ змі́щення; у. кла́пан 
кутови́й кла́пан; у. коэффицие́нт кутови́й 
коефіціє́нт; у. масшта́б кутови́й масшта́б; 
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у. моме́нт кутови́й моме́нт; у-вы́е во́ды 
кутові́ води́ 

у́гловский у́глівський; у́. горизо́нт 
у́глівський горизо́нт 

угломе́р кутомі́р, -ра 
углуби́вшийся загли́блений, зану́рений; 

у-шаяся река́ загли́блена (зану́рена) рі́чка 
(ріка́) 

углу́бка погли́блення; у. ствола́ по-
гли́блення сто́вбура (ствола́) 

углубле́ние 1. (впадина) загли́бина, -ни; 
ка́рстовое у. ка́рстова загли́бина; корыто-
обра́зное у. коритоподі́бна загли́бина; сеп-
та́льное у. септа́льна загли́бина; чашеоб-
ра́зное у. чашоподі́бна загли́бина;  

2. (действие) погли́блення, (неоконч. д. – 
ещё) погли́блювання; оскуля́рное у. оску-
ля́рне загли́блення; у. подмы́ва по-
гли́блення підми́ву; центрово́е у. центрове́ 
погли́блення; эрозио́нное (эрози́йное) у. 
ерозі́йне загли́блення 

углублённый загли́блений, погли́блений; 
у. водоём загли́блене (погли́блене) водо́йми-
ще, загли́блена (погли́блена) водо́йма; 
у. шов загли́блений шов 

углубля́ть[ся] 1. (делать более глубо-
ким) погли́блювати[ся], -люю, -люєш,  
-лює[ться]; 

2. (что-л. во что-л.) загли́блювати[ся],  
-люю, -люєш, -лює[ться] 

угнетённый пригні́чений; у-ная фа́уна 
пригні́чена фа́уна; у-ная фо́рма при-
гні́чена фо́рма 

у́гол кут, -та́; азимута́льный у́. азиму-
та́льний кут; аксиа́льно-ростово́й у́. ак-
сіа́льно-ростови́й кут; апика́льный у́. 
апіка́льний кут; брэ́гговский у́. бре́гів-
ський кут; ве́рхний у́. ве́рхній кут; вер-
ши́нный у́. ко́нуса верши́нний кут 
ко́нуса; вну́тренний у́. вну́трішній кут; 
входя́щий у́. вхідни́й кут; гена́льный у́. 
гена́льний кут; двугра́нный у́. двогра́нний 
кут; дирекцио́нный у́. дирекці́йний кут; 
дополни́тельный у́. додатко́вий кут; зад-
небоково́й у́. щеки́ задньобічни́й (задньо-
бокови́й) кут щоки́; заднеспинно́й у́. зад-
ньоспинни́й кут; за́дний кардина́льный у́. 
за́дній кардина́льний кут; закруг-
лённый у́. заокру́глений кут; замо́чные 
углы́ замко́ві кути́; и́стинный у́. 
спра́вжній (і́стинний) кут; ка́жущийся у́. 
опти́ческих осе́й уя́вний (позі́рний) кут 

опти́чних о́сей; кардина́льные углы́ кар-
дина́льні кути́; килево́й у́. кільови́й кут; 
крити́ческий у́. крити́чний кут; лате-
ра́льный у́. латера́льний кут; лицево́й у́. 
лицьови́й (лице́вий) кут; маку́шечный у́. 
верхі́вковий (верше́чковий) кут; 
межгра́нный у́. міжгра́нний кут; межсле-
дово́й у́. міжслідови́й кут; многогра́нный у́. 
багатогра́нний кут; нача́льный у́. почат-
ко́вий кут; опти́ческий у́. опти́чний кут; 
осево́й у́. осьови́й кут; о́стрый у́. го́стрий 
кут; относи́тельный у́. відно́сний кут; 
ото́гнутый у́. віді́гнутий кут; отри-
ца́тельный у́. від'є́мний кут; плев-
ра́льный у́. плевра́льний кут; плоскост-
но́й у́. площи́нний кут; постоя́нный у́. 
пості́йний кут; преде́льный у́. грани́чний 
кут; пришо́вный у́. пришо́вний кут; про-
стра́нственный у́. просторо́вий кут; про-
тивополо́жный у́. протиле́жний кут; 
прямо́й у́. прями́й кут; сме́жный у́. су-
мі́жний кут; спира́льный у́. спіра́льний 
кут; среди́нный у́. расшире́ния се-
ре́динний кут розши́рення; сре́занный у́. 
зрі́заний кут; тупо́й у́. тупи́й кут; у́. ви-
зи́рования кут візува́ння; у́. вну́треннего 
тре́ния кут вну́трішнього тертя́; у́. воз-
выше́ния кут підви́щення; у́. восхо-
жде́ния кут схо́дження; у́. враще́ния кут 
оберта́ння; у́. вхо́да кут вхо́ду; у́. вы́хода 
сейсми́ческой волны́ кут ви́ходу сейс-
мі́чної хви́лі; у́. девиа́ции (отклоне́ния) 
кут девіа́ції (відхи́лення); у́. есте́ствен-
ного отко́са кут приро́дного уко́су 
(схи́лу); у́. заостре́ния кут заго́стрення; 
у́. запа́здывания кут запі́знювання; 
у́. изги́ба кут ви́гину (зги́ну); у́. каса́ния 
кут до́тику; у́. ко́нусности кут ко́нусності; 
у́. круче́ния кут круті́ння (кру́чення); 
у́. ме́жду рёбрами криста́лла кут між 
ре́брами криста́ла; у́. ме́жду ство́рками 
ра́ковины кут між сту́лками черепа́шки 
(му́шлі, ско́йки); у́. многогра́нника кут 
багатогра́нника; у́. монокли́нности кут 
моноклі́нності; у́. накло́на оси́ скла́дки 
кут на́хилу о́сі скла́дки; у́. накло́на сис-
те́мы кут на́хилу систе́ми; у́. нараста́ния 
ли́ний кут нароста́ння лі́ній; у́. несог-
ла́сия кут незгі́дності; у́. нисходя́щей 
волны́ кут низхідно́ї хви́лі; у́. обруше́ния 
кут обва́лення (зава́лення, осіда́ння); 
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у́. опти́ческих осе́й кут опти́чних о́сей; 
у́. отка́лывания кут відко́лювання; 
у́. отко́са кут уко́су (схи́лу); у́. отно-
си́мости кут відне́сеності; у́. отраже́ния 
кут відбиття́; у́. паде́ния кут паді́ння; 
у́. паде́ния пло́скости надви́га кут па-
ді́ння площини́ на́суву; у́. паде́ния 
ру́дного те́ла кут паді́ння ру́дного ті́ла; 
у́. пло́скости напластова́ния кут площи-
ни́ напластува́ння (нашарува́ння); у́. пово-
ро́та кут поворо́ту; у́. погаса́ния крис-
та́лла кут згаса́ння (загаса́ння, погаса́ння) 
криста́ла; у́. погруже́ния кут зану́рення; 
у́. подъёма кут підйо́му; у́. по́лного отра-
же́ния кут по́вного відбиття́; у́. поляри-
за́ции кут поляриза́ції; у́. преломле́ния 
кут зало́млення; у́. при верши́не привер-
ши́нний кут; у́. приостре́ния кут під-
го́стрення; у́. разва́ла кут розва́лу (роз-
ва́лення); у́. рассе́ивания (рассе́яния) кут 
розсі́ювання (розсі́яння); у́. расшире́ния 
ра́ковины кут розши́рення черепа́шки 
(му́шлі, ско́йки); у́. ребра́ кут ребра́; 
у́. ре́зания кут рі́зання; у́. сбро́са кут 
ски́ду; у́. ска́тывания кут ско́чування; 
у́. склоне́ния кут схи́лення; у́. склоне́ния 
магни́тной стре́лки кут схи́лення маг-
ні́тної стрі́лки; у́. ско́ла кут ско́лювання; 
у́. скольже́ния кут ко́взання (ско́взання); 
у́. ско́са пото́ка кут уко́су (ско́су) пото́ку; 
у́. скульпту́ры кут скульпту́ри; у́. сме-
ще́ния кут змі́щення; у́. спа́йности кут 
спа́йності; у́. сравне́ния кут порівня́ння; 
у́. тре́ния кут тертя́; у́. угаса́ния кут зга-
са́ння (загаса́ння, погаса́ння); у́. укло́на 
кут схи́лу (по́хилу); у́. устано́вки прибо́ра 
кут устано́влення при́ладу; фа́зовый у́. 
фа́зовий кут; шо́вный у́. шо́вний кут; ще-
лево́й у́. щіли́нний кут; щёчный у́. 
щі́чний кут; элемента́рный у́. елемен-
та́рний кут 

у́голь ву́гі́лля; автохто́нный у́. авто-
хто́нне ву́гі́лля; активи́рованный у́. акти-
во́ване ву́гі́лля; активнопла́вающий у́. 
активноплавне́ (активнопливу́че) ву́гі́лля; 
аллохто́нный у́. алохто́нне ву́гі́лля; 
амо́рфный у́. амо́рфне ву́гі́лля; антра-
ци́товый у́. антраци́тове ву́гі́лля; бар-
за́сский у́. барза́ське ву́гі́лля; безды́мный у́. 
безди́мне ву́гі́лля; беззо́льный у́. без-
зо́льне ву́гі́лля; бе́лый у́. бі́ле ву́гі́лля; 
беспла́менный у́. безполумене́ве ву́гі́лля; 

бессе́рный у́. безсірча́не ву́гі́лля; битуми-
но́зный у́. бітуміно́зне ву́гі́лля; блес-
тя́щий ка́менный у́. блиску́че кам'яне́ 
ву́гі́лля; богхе́дный у́. богхе́дне ву́гі́лля; 
брикети́рованный у́. брикето́ване 
ву́гі́лля; бума́жный у́. паперо́ве ву́гі́лля; 
бу́рый боло́тный у́. бу́ре боло́тне ву́гі́лля; 
варообра́зный у́. вароподі́бне ву́гі́лля; 
вла́жный у́. воло́ге ву́гі́лля; во́дорос-
левый у́. во́доростеве ву́гі́лля; волок-
ни́стый у́. волокни́сте (волокнува́те) 
ву́гі́лля; воню́чий у́. смердю́че ву́гі́лля; 
вы́ветрелый у́. ви́вітріле (звітрі́ле) 
ву́гі́лля; гагатообра́зный у́. гагатоподі́бне 
ву́гі́лля; га́зовый у́. га́зове ву́гі́лля; 
ге́левый у́. ге́леве ву́гі́лля; голубо́й у́. 
блаки́тне ву́гі́лля; гли́нистый у́. гли́нисте 
(гли́нясте) ву́гі́лля; глянцеви́тый у́. глян-
сува́те ву́гі́лля; грохочённый у́. грохо́чене 
ву́гі́лля; гуми́новый (гу́мусовый) у́. гу-
мі́нове (гу́мусове) ву́гі́лля; гуми́товый у́. 
гумі́тове ву́гі́лля; гумоли́товый у́. гумо-
лі́тове ву́гі́лля; гу́мусо-сапропе́левый у́. 
гу́мусо-сапропе́леве ву́гі́лля; деревя-
ни́стый у́. дерев'яни́сте ву́гі́лля; дет-
ри́товый у́. детри́тове ву́гі́лля; длинноп-
ла́менный у́. довгополумене́ве (тривало-
лумене́ве) ву́гі́лля; до́менный у́. до́менне 
ву́гі́лля; древе́сный у́. деревне́ ву́гі́лля; 
дугово́й у́. дугове́ ву́гі́лля; дюре́но-
витре́новый у́. дюре́но-вітре́нове ву́гі́лля; 
дюре́новый у́. дюре́нове ву́гі́лля; дюре́но-
кларе́новый у́. дюре́но-кларе́нове ву́гі́лля; 
дюре́но-фюзе́новый у́. дюре́но-фюзе́нове 
ву́гі́лля; есте́ственно ококсо́ванный у́. 
приро́дно скоксо́ване ву́гі́лля; живо́тный у́. 
твари́нне ву́гі́лля; жи́льный у́. жи́льне 
ву́гі́лля; жи́рный у́. жи́рне (масне́) 
ву́гі́лля; загрязнённый у́. забру́днене 
ву́гі́лля; земли́стый у́. земли́сте ву́гі́лля; 
зо́льный у́. зо́льне ву́гі́лля; ископа́емый у́. 
викопне́ ву́гі́лля; исхо́дный у́. вихідне́ 
(початко́ве) ву́гі́лля; ка́менный у́. кам'яне́ 
ву́гі́лля; карди́фский у́. карди́фське 
ву́гі́лля; кенне́левый у́. кене́леве ву́гі́лля; 
кенне́льский у́. кене́льське ву́гі́лля; кла-
ре́но-витре́новый у́. кларе́но-вітре́нове 
ву́гі́лля; кларе́новый у́. кларе́нове 
ву́гі́лля; кларе́но-дюре́новый у́. кларе́но-
дюре́нове ву́гі́лля; кларе́но-фюзе́новый у́. 
кларе́но-фюзе́нове ву́гі́лля; ко́ксовый у́. 
ко́ксове ву́гі́лля; коксу́ющийся у́. коксівне́ 
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ву́гі́лля; короткопла́менный у́. коротко-
полумене́ве ву́гі́лля; костяно́й у́. кісткове́ 
ву́гі́лля; крупнообло́мочный у́. велико-
ула́мкове ву́гі́лля; ксиле́новый у́. кси-
ле́нове ву́гі́лля; ксиловитре́но-
витре́новый у́. ксиловітре́но-вітре́нове 
ву́гі́лля; куби́ческий у́. кубі́чне ву́гі́лля; 
кузне́чный у́. кова́льське ву́гі́лля; куско-
во́й у́. шматкове́ (грудкове́) ву́гі́лля; ку-
ти́куловый у́. кути́кулове ву́гі́лля; ку-
ти́новый у́. кути́нове ву́гі́лля; лиг-
ни́товый у́. лігні́тове ву́гі́лля; липтобио-
ли́товый у́. ліптобіолі́тове ву́гі́лля; лис-
това́тый у́. листоподі́бне (листува́те) 
ву́гі́лля; листово́й у́. листове́ ву́гі́лля; ма-
лозо́льный у́. малозо́льне ву́гі́лля; мало-
серни́стый у́. малосірчи́сте ву́гі́лля; мате-
ри́нский у́. матери́нське ву́гі́лля; 
ма́товый у́. ма́тове ву́гі́лля; ме́лкий у́. 
дрібне́ ву́гі́лля; мелкообло́мочный у́. дріб-
ноула́мкове ву́гі́лля; метабитумино́зный у́. 
метабітуміно́зне ву́гі́лля; минерали-
зо́ванный у́. мінералізо́ване ву́гі́лля; ми-
нера́льный древе́сный у́. мінера́льне 
деревне́ ву́гі́лля; мя́гкий у́. м'яке́ ву́гі́лля; 
некоксу́ющийся у́. некоксівне́ ву́гі́лля; 
необогащённый у́. незбага́чене ву́гіл́ля; 
неодноро́дный у́. неоднорі́дне ву́гі́лля; 
неотсортиро́ванный у́. невідсорто́ване 
ву́гі́лля; неспека́ющийся у́. неспікли́ве 
(неспікне́) ву́гі́лля; нетро́нутый у́. не-
за́ймане ву́гі́лля; нечи́стый у́. нечи́сте 
ву́гі́лля; низкока́чественный у́. низь-
коя́кісне ву́гі́лля; низкосо́ртный у́. низь-
косо́ртне ву́гі́лля; обесцве́ченный у́. зне-
ба́рвлене ву́гі́лля; обнажённый у́. від-
сло́нене ву́гі́лля; обожжённый у́. ви́палене 
ву́гі́лля; образова́вшийся у́. утво́рене 
ву́гі́лля; одноро́дный у́. однорі́дне 
ву́гі́лля; ортобитумино́зный у́. ортобіту-
міно́зне ву́гі́лля; оста́точный у́. 
за́лишко́ве ву́гі́лля; отби́тый у́. відби́те 
ву́гі́лля; отбо́рный у́. добір́не (відбі́рне) 
ву́гі́лля; ото́щенный у́. спі́снене ву́гі́лля; 
отсла́ивающийся у́. відшаро́вуване 
ву́гі́лля; парабитумино́зный у́. парабіту-
міно́зне ву́гі́лля; парали́ческий у́. пара-
лі́чне ву́гі́лля; парови́чно-жи́рный у́. па-
рови́чно-жи́рне (парови́чно-масне́) ву́гі́лля; 
парови́чно-спека́ющийся у́. парови́чно-
спікли́ве (парови́чно-спікне́) ву́гі́лля; па-
рови́чный у́. парови́чне ву́гі́лля; перби-

тумино́зный у́. пербітуміно́зне ву́гі́лля; 
перели́вчатый у́. перели́вчасте (перелив-
не́, полискува́те) ву́гі́лля; перенесённый у́. 
перене́сене ву́гі́лля; переотло́женный у́. 
перевідкла́дене ву́гі́лля; пиритсодержа́-
щий у́. піритовмі́сне ву́гі́лля; пла́вающий у́. 
пливу́че (плавне́) ву́гі́лля; пла́менный у́. 
полум'я́не (полумене́ве) ву́гі́лля; плас-
ти́нчатый у́. пласти́нчасте ву́гі́лля; плас-
ти́чный у́. пласти́чне ву́гі́лля; пли́тчатый у́. 
пли́тчасте (пли́тяне) ву́гі́лля; пло́тный у́. 
щі́льне ву́гі́лля; поло́счатый у́. смужку-
ва́те (смуга́сте) ву́гі́лля; полубитуми-
но́зный у́. напівбітуміно́зне ву́гі́лля; по-
лублестя́щий у́. напівблиску́че ву́гі́лля; 
полужи́рный у́. напівжи́рне (напівмасне́) 
ву́гі́лля; полукенне́левый у́. напівке-
не́леве ву́гі́лля; полума́товый у́. напів-
ма́тове ву́гі́лля; полутвёрдый у́. напівтвер-
де́ ву́гі́лля; по́ристый у́. по́ристе ву́гі́лля; 
порошкообра́зный у́. порошкоподі́бне 
ву́гі́лля; "пою́щий" у́. "співа́юче" ву́гі́лля; 
псевдокенне́левый у́. псевдокене́леве 
ву́гі́лля; пылеви́дный у́. пилоподі́бне 
(пилува́те) ву́гі́лля; ра́дужный у́. 
ра́йдужне ву́гі́лля; разветвля́ющийся у́. 
розгалу́жувальне ву́гі́лля; разло-
жи́вшийся у́. розкла́дене ву́гі́лля; 
рассыпа́ющийся у́. розсипне́ ву́гі́лля; 
расти́тельный у́. росли́нне ву́гі́лля; ред-
кополо́счатый у́. рідкосмужкува́те (рід-
космуга́сте) ву́гі́лля; рето́ртный у́. ре-
то́ртне ву́гі́лля; ры́хлый у́. крихке́ (пухке́) 
ву́гі́лля; рядово́й у́. рядове́ (звича́йне) 
ву́гі́лля; са́жистый у́. са́жисте ву́гі́лля; 
сапропе́лево-гу́мусовый у́. сапропе́лево-
гу́мусове ву́гі́лля; сапропе́левый у́. сап-
ропе́леве ву́гі́лля; сверхбитумино́зный у́. 
надбітуміно́зне ву́гі́лля; сланцева́тый у́. 
сланцюва́те ву́гі́лля; слои́стый у́. шару-
ва́те ву́гі́лля; смоли́стый у́. смоли́сте 
ву́гі́лля; сортиро́ванный у́. сорто́ване 
ву́гі́лля; спека́ющийся у́. спікли́ве (спік-
не́) ву́гі́лля; спо́ровый у́. спо́рове ву́гі́лля; 
стреля́ющий у́. стріля́юче ву́гі́лля; субби-
тумино́зный у́. суббітуміно́зне ву́гі́лля; 
субкенне́левый у́. субкене́леве ву́гі́лля; 
сульфи́рованный у́. сульфо́ване ву́гі́лля; 
сухо́й у́. сухе́ ву́гі́лля; сыро́й у́. во́гке (си-
ре́) ву́гі́лля; твёрдый битумино́зный у́. 
тверде́ бітуміно́зне ву́гі́лля; тели́то-
клари́товый у́. телі́то-клари́тове ву́гі́лля; 
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това́рковский у́. това́рковське ву́гі́лля; 
това́рный у́. това́рне ву́гі́лля; тонкопо-
ло́счатый у́. тонкосмуга́сте ву́гі́лля; тон-
косланцева́тый у́. тонкосланцюва́те 
ву́гі́лля; тонкослои́стый у́. тонкошарува́те 
ву́гі́лля; тонкоштрихова́тый у́. тон-
коштрихува́те ву́гі́лля; торфяно́й у́. тор-
фо́ве (торф'яне́) ву́гі́лля; то́щий у́. пісне́ 
ву́гі́лля; ту́склый у́. тьмя́не ву́гі́лля; 
у́. бактериа́льного происхожде́ния ву́гі́л-
ля бактеріа́льного похо́дження; у́. мик-
ро́бного происхожде́ния ву́гі́лля 
мікро́бного похо́дження; у́. с содер-
жа́нием лету́чих ву́гі́лля з летковмі́сними; 
у́. с глазко́вой пове́рхностью ву́гі́лля з 
вічко́вою пове́рхнею; у́. сто́лбчатой струк-
ту́ры ву́гі́лля стовпча́стої (стовпча́тої) 
структу́ри; фло́тский у́. фло́тське ву́гі́лля; 
фюзени́рованный у́. фюзено́ване ву́гі́лля; 
фюзе́но-витре́новый у́. фюзе́но-вітре́нове 
ву́гі́лля; фюзе́новый у́. фюзе́нове ву́гі́лля; 
фюзе́но-дюре́новый у́. фюзе́но-дюре́нове 
ву́гі́лля; фюзе́но-кларе́новый у́. фюзе́но-
кларе́нове ву́гі́лля; фюзе́но-ксиле́новый у́. 
фюзе́но-ксиле́нове ву́гі́лля; чи́стый у́. 
чи́сте ву́гі́лля; шарово́й у́. кульове́ 
ву́гі́лля; "шипя́щий" у́. "шипля́че" 
ву́гі́лля; широкополо́счатый у́. широкос-
муга́сте ву́гі́лля; шлаку́ющийся у́. шлакі-
вне́ ву́гі́лля; штрихо́ванный у́. штри-
хо́ване ву́гі́лля; штрихова́тый у́. штриху-
ва́те ву́гі́лля; электрографи́тный у́. елек-
трографі́тне ву́гі́лля; электрографи́чес-
кий у́. електрографі́чне ву́гі́лля; яснопо-
ло́счатый у́. ясносмуга́сте ву́гі́лля 

у́голь-земни́к ву́гі́лля-земни́к, -ка́ 
у́голь-кула́чник ву́гі́лля-кула́чник, -ка 
у́гольный ву́гі́льний, вугляни́й; плат-

фо́рменный у́. бассе́йн платфо́рмний 
ву́гі́льний басе́йн; у́-ная бре́кчия ву́гі́льна 
бре́кчія; у́-ная геоло́гия ву́гі́льна геоло́гія; 
у́-ная геофи́зика ву́гі́льна геофі́зика;  
у́-ная диафра́гма ву́гі́льна діафра́гма;  
у́-ная кислота́ ву́гі́льна кислота́; у́-ная 
копь ву́гі́льна копа́льня; у́-ная ме́лочь 
ву́гі́льний дрі́б'язок; у́-ная мембра́на 
ву́гі́льна мембра́на; у́-ная обма́нка 
ву́гі́льна обма́нка; у́-ная пила́ ву́гі́льна 
пи́лка (пила́); у́-ная плёнка ву́гі́льна 
плі́вка; у́-ная промы́шленность ву́гі́льна 
промисло́вість; у́-ная са́жа ву́гі́льна са́жа; 
у́-ная фа́ция ву́гі́льна фа́ція; у́-ная чешуя́ 

ву́гі́льна луска́; у́-ная ша́хта ву́гі́льна 
ша́хта; у́-ное гнездо́ ву́гі́льне гніздо́; у́-ное 
месторожде́ние ву́гі́льне родо́вище; у́-ное 
сопротивле́ние ву́гі́льний о́пір; у́. ан-
гидри́т ву́гі́льний ангідри́т; у́. бассе́йн 
ву́гі́льний басе́йн; у́. би́тум ву́гі́льний 
бі́тум; у́. блеск ву́гі́льний блиск; у́. карье́р 
ву́гі́льний кар'є́р; у́. кокс ву́гі́льний кокс; 
у́. конгломера́т ву́гі́льний конгломера́т; 
у́. микрофо́н ву́гі́льний мікрофо́н; у́. руд-
нико́вый (рудни́чный) газ ву́гі́льний 
руднико́вий газ; у́. пласт ву́гі́льний пласт; 
у́. разре́з ву́гі́льний ро́зріз; у́. рудни́к 
ву́гі́льний (вугляни́й) рудни́к; у́. слой 
ву́гі́льний шар; у́. шар ву́гі́льна ку́ля; 
у́. шпат ву́гі́льний шпат; у́. эквивале́нт 
ву́гі́льний еквівале́нт; у́. электро́д 
ву́гі́льний електро́д 

у́голь-оре́шек ву́гі́лля-горі́шок, -шка 
у́голь-плита́ ву́гі́лля-плита́, -ти́ 
у́голь-плитня́к ву́гі́лля-плитня́к, -ку́ 
у́голь-сла́нец ву́гі́лля-сла́нець, -нцю 
у́голь-прису́ха ву́гі́лля-прису́ха, -хи, д. 

ву́гі́ллю-прису́сі, п. ву́гі́ллі-прису́сі;  
кути́куловый у.-п. кути́кулове ву́гі́лля-
прису́ха 

угольсодержа́щий вуглевмі́сний 
у́голь-штыб ву́гі́лля-штиб, -бу 
угранди́ты мн. угранди́ти, -тів 
угрожа́емый загро́зливий; у-мая зо́на 

загро́злива зо́на 
удале́ние відда́лення 
удалённый відда́лений; у-ная корре-

ля́ция відда́лена кореля́ція; у. электро́д 
відда́лений електро́д 

уда́р уда́р, -ру; гидравли́ческий у. гід-
равлі́чний уда́р; гла́вный у. землетря-
се́ния головни́й (основни́й) уда́р землет-
ру́су; го́рный у. гірськи́й уда́р; далёкий у. 
землетрясе́ния дале́кий уда́р землетру́су; 
заключи́тельный у. землетрясе́ния за-
клю́чний уда́р землетру́су; ма́лый у. зем-
летрясе́ния мали́й уда́р землетру́су; 
ме́стный у. землетрясе́ния місце́вий уда́р 
землетру́су; подзе́мный у. землетрясе́ния 
підзе́мний уда́р землетру́су; после́дую-
щий у. землетрясе́ния насту́пний уда́р 
землетру́су; предвари́тельный у. земле-
трясе́ния попере́дній уда́р землетру́су; 
у. землетрясе́ния уда́р землетру́су 

уда́рно-враща́тельный уда́рно-оберта́ль-
ний; у.-в-ное буре́ние уда́рно-оберта́льне 
бурі́ння 
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уда́рно-кана́тный уда́рно-кана́тний;  
у.-к-ное буре́ние уда́рно-кана́тне бурі́ння 

уда́рно-поворо́тный уда́рно-поворо́тний; 
у.-п-ное буре́ние уда́рно-поворо́тне бурі́ння 

уда́рно-центробе́жный уда́рно-відцентро́-
вий; у.-ц-ная ме́льница уда́рно-відцентро́-
вий млин 

уда́рный уда́рний; у-ная тру́бка-долото́ 
уда́рна тру́бка-долото́; у-ная волна́ уда́рна 
хви́ля; у-ная иониза́ция уда́рна іоніза́ція; 
у-ная нагру́зка уда́рне наванта́ження;  
у-ная обрабо́тка ка́мня уда́рна обро́бка 
ка́меню; у-ная про́ба уда́рна про́ба; у-ная 
шта́нга уда́рна шта́нга; у-ное буре́ние 
уда́рне бурі́ння; у-ное возде́йствие 
уда́рний вплив (уда́рна ді́я); у. исто́чник 
уда́рне джерело́ 

удвое́ние подво́єння, (неоконч. д. – ещё) 
подво́ювання; у. при взбро́се подво́єння 
при підки́ді 

уде́льный пито́мий; ка́жущаяся у-ная 
электропрово́дность уя́вна (позір́на) пи-
то́ма електропрові́дність; продо́льное  
у-ное электри́ческое сопротивле́ние 
поздо́вжній (подо́вжній) пито́мий елек-
три́чний о́пір; у-ная акти́вность пито́ма 
акти́вність; у-ная водоотда́ча пито́ма 
водовідда́ча; у-ная вя́зкость пито́ма 
в'я́зкість; у-ная добы́ча пито́мий 
ви́добуток (добу́ток); у-ная до́за пито́ма 
до́за; у-ная ёмкость пито́ма є́мність;  
у-ная ма́ссовая радиоакти́вность пито́ма 
ма́сова радіоакти́вність; у-ная мо́щность 
пито́ма поту́жність; у-ная объёмная ра-
диоакти́вность пито́ма об'є́мна радіоак-
ти́вність; у-ная пове́рхность пито́ма по-
ве́рхня; у-ная проводи́мость пито́ма про-
ві́дність; у-ная производи́тельность пи-
то́ма продукти́вність; у-ная рефра́кция 
пито́ма рефра́кція; у-ная теплоёмкость 
пито́ма теплоє́мність; у-ная теплота́ пи-
то́ма теплота́; у-ная трещинова́тость 
пито́ма трищінува́тість; у-ная электроп-
рово́дность пито́ма електропрові́дність;  
у-ная эне́ргия пито́ма ене́ргія; у-ное дав-
ле́ние пито́мий тиск; у-ное поглоще́ние 
пито́ме вбира́ння (погли́нення); у-ное ра-
стяже́ние пито́ме розтя́гнення; у-ное со-
противле́ние пито́мий о́пір; у-ное удли-
не́ние пито́ме здо́вження (подо́вження, 
ви́довження); у. вес пито́ма вага́; у. деби́т 

пито́мий дебі́т; у. объём пито́мий об'є́м; 
у. расхо́д пито́ма ви́трата 

уде́рживаемый утри́муваний; у-мая во-
да́ утри́мувана вода́ 

уде́рживание утри́мування, стри́мування 
уде́рживать[ся] утри́мувати[ся], -мую,  

-муєш, -мує[ться], стри́мувати[ся], -мую,  
-муєш, -мує[ться] 

удлине́ние здо́вження, подо́вження, ви́дов-
ження; крити́ческое у. крити́чне здо́вження 
(подо́вження, ви́довження); уде́льное у. 
пито́ме здо́вження (подо́вження, ви́дов-
ження); у. разре́зов здо́вження (подо́вження) 
ро́зрізів 

удлинённолине́йный подовженоліні́й-
ний; удлинённолине́йная листова́тость 
подовженоліні́йна листува́тість 

удлинённо-ова́льный здо́вжено-ова́льний, 
подо́вжено-ова́льний, ви́довжено-ова́льний 

удлинённопласти́нчатый здовженоплас-
ти́нчастий, подовженопласти́нчастий, ви-
довженопласти́нчастий; у-тая структу́ра 
подовженопласти́нчаста (здовженоплас-
ти́нчаста) структу́ра; у. криста́лл подов-
женопласти́нчастий (здовженоплас-
ти́нчастий) криста́л 

удлинённость здо́вженість, -ності, т.  
-ністю, подо́вженість, -ності, т. -ністю, 
ви́довженість, -ності, т. -ністю 

удлинённый подо́вжений, здо́вжений, 
ви́довжений; раздво́енный у. микроли́т 
роздво́єний подо́вжений (здо́вжений, 
ви́довжений) мікролі́т; у-ная аперту́ра по-
до́вжена (здо́вжена, ви́довжена) аперту́ра;  
у-ная впа́дина подо́вжена (здо́вжена, 
ви́довжена) запа́дина; у-ная га́лька по-
до́вжена (здо́вжена, ви́довжена) га́лька 
(рінь); у-ная доли́на подо́вжена (здо́вжена, 
ви́довжена) доли́на; у-ная ось подо́вжена 
вісь; у-ная по́ра подо́вжена (здо́вжена) 
по́ра; у. годо́граф подо́вжений (здо́вже-
ний, ви́довжений) годо́граф; у. эллипсо́ид 
подо́вжений (здо́вжений, ви́довжений) 
еліпсо́їд 

удлини́вшийся подо́вжувальний, подо́в-
жений; у-шаяся река́ подо́вжена рі́чка (ріка́) 

удобре́ние до́бриво; кали́йные у-ния 
калі́йні до́брива 

удоли́т удолі́т, -ту 
уду́шливый заду́шливий, заду́шний; у-вая 

атмосфе́ра заду́шлива (заду́шна) атмосфе́ра; 
у. газ заду́шливий (заду́шний) газ 
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уды́льский уди́льський; у-кая сви́та 
уди́льська сві́та 

уемоли́т уємолі́т, -ту 
ужа́нский ужа́нський; у-кие слои́ 

ужа́нські шари́ 
у́жгородский у́жгородський; У́-кое по-

дня́тие У́жгородське підняття́ 
ужо́вниковые сущ., мн. вужа́чко́ві, -вих 
ужо́кский ужо́цький; у-кие слои́ ужо́цькі 

шари́ 
узбеки́т узбекі́т, -ту 
узбо́й узбо́й, -бо́ю 
у́зел ву́зол, -зла́; геохими́ческий у́. гео-

хімі́чний ву́зол; го́рный у́. гірськи́й ву́зол; 
ко́стный у́. кісткови́й ву́зол; мозгово́й у́. 
мозкови́й ву́зол; ножно́й у́. ножни́й ву́зол; 
педа́льный у́. педа́льний ву́зол; ро́ссып-
ный у́. розсипни́й ву́зол; ру́дный у́. 
ру́дний ву́зол; соединённый у́. з'є́днаний 
ву́зол; у́. отраже́ния ву́зол відбиття́; 
у́. решётки ву́зол ґра́ток; у́. углеобразо-
ва́ния ву́зол вуглеутво́рення 

узело́к ву́злик, -ка; роговико́вый у. ро-
говико́вий ву́злик 

у́зкий вузьки́й; у́-кая табли́чка вузька́ 
табли́чка; у́-кие непреры́вные до́ли вузькі́ 
непере́рвні ча́стки́; у́. морско́й зали́в вузька́ 
морська́ зато́ка; у́. рука́в вузьки́й рука́в;  
у́-кое го́рное те́ло вузьке́ гірське́ ті́ло 

узкодиапазо́нный вузькодіапазо́нний; 
у. гравиме́тр вузькодіапазо́нний гравіме́тр 

узкозахва́тный вузькозахва́тний; у-ная 
вы́емка вузькозахва́тна ви́їмка 

узконо́сый вузьконо́сий; у-сая обезья́на 
вузьконо́са ма́впа 

узкоперегоро́дчатый вузькоперего-
ро́дчастий 

узкоседе́льный вузькосіде́льний; у-ная 
ли́ния вузькосіде́льна лі́нія 

узкосифо́нный вузькосифо́нний; у-ная 
наутилоиде́я вузькосифо́нна наутилоіде́я 

у́зник-минера́л в'я́зень-мінера́л, в'я́зня-
мінера́лу 

узлова́тый вузлува́тий; у-тая поро́да ву-
злува́та поро́да; у-тая руда́ вузлува́та ру-
да́; у-тая структу́ра вузлува́та структу́ра; 
у. гнейс вузлува́тий гнейс; у. известня́к 
вузлува́тий вапня́к; у. рогови́к вузлува́тий 
рогови́к; у. сла́нец вузлува́тий сла́нець 

узлово́й вузлови́й; у-ва́я ли́ния вузлова́ 
лі́нія; у-ва́я синекли́за вузлова́ синеклі́за; 
у. грани́т вузлови́й грані́т 

узо́р візеру́нок, -нка; ледяно́й у. льодя-
ни́й (крижани́й) візеру́нок; структу́рный у. 
структу́рний візеру́нок 

узо́рчатый візеру́нчастий, узо́ристий;  
у-тая тексту́ра візеру́нчаста тексту́ра;  
у. грунт узо́рчастий (узо́ристий) ґрунт 

уиги́т уїгі́т, -ту 
уикенбурги́т уїкенбургі́т, -ту 
уикси́т уїкси́т, -ту 
уилери́т уїлери́т, -ту 
уи́линский уї́лінський; у-кие слои́ 

уї́лінські шари́  
уиллемси́т уїлемси́т, -ту 
уиллии́т уїлії́т, -ту 
уинло́кский уїнло́кський; у. я́рус 

уїнло́кський я́рус 
уинтаи́т уїнтаї́т, -ту 
уинтате́рии мн. уїнтате́рії, -рій 
уитмори́т уїтмори́т, -ту 
уитнеи́т уїтнеї́т, -ту 
указа́тель пока́жчик, -ка; у. га́за по-

ка́жчик га́зу; у. глубины́ пока́жчик глиби-
ни́; у. интенси́вности пока́жчик інтен-
си́вності 

укла́дка уклада́ння; бесподъёмная у. 
безпідйо́мне уклада́ння; у. трубопрово́да 
уклада́ння трубопро́во́ду 

укло́н (склон) схил, -лу, (наклон) по́хил, 
на́хил; гидравли́ческий у. гідравлі́чний 
схил; круто́й у. крути́й (стрімки́й, стрім-
ча́стий) схил; поло́гий у. поло́гий (по-
ло́жистий, спа́дистий) схил; равно-
ме́рный у. рівномі́рний схил; у. вве́рх 
схил догори́; у. вниз схил дони́зу; у. горы́ 
схил гори́; у. дна на́хил (схил) дна; 
у. сто́ка схил (на́хил) сто́ку (стіка́ння); 
уме́ренный у. помі́рний схил (на́хил) 

уклономе́р уклономі́р, -ра 
уклонскови́т уклонскові́т, -ту 
укора́чивание укоро́чування, вко-

ро́чування; у. меа́ндра укоро́чування 
(вкоро́чування) меа́ндра; у. ру́сла уко-
ро́чування (вкоро́чування) ру́сла 

укоро́ченно-гетероцерка́льный уко-
ро́чено-гетероцерка́льний; у.-г. плавни́к 
укоро́чено-гетероцерка́льний плаве́ць 
(плавни́к) 

укоро́ченный укоро́чений, вкоро́чений;  
у-ная ло́пасть укоро́чена (вкоро́чена) ло́пать 

украини́т україні́т, -ту 
украи́нский украї́нський; у-кая плита́ 

украї́нська плита́; У. щит Украї́нський 
щит; у. я́рус украї́нський я́рус 
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укрепи́тельный змі́цнювальний; у-ные 
рабо́ты змі́цнювальні робо́ти 

укрепле́ние укрі́плення, закрі́плення, 
(неоконч. д. – ещё) укрі́плювання, закрі́п-
лювання; у. берего́в укрі́плення (за-
крі́плення) берегі́в 

у́ксусно-ка́лиевый о́цтово-ка́лієвий;  
у.-к-вая соль о́цтово-ка́лієва сіль 

уксусноки́слый оцтовоки́слий; у-лая 
медь оцтовоки́сла мідь; у-лая натрий-
ма́гниевая соль урани́ла оцтовоки́сла 
натрієма́гнієва сіль урані́лу; у-лая соль 
оцтовоки́сла сіль; у-лая цинкна́триевая 
соль урани́ла оцтовоки́сла цинкона́трієва 
сіль урані́лу; у. ка́дмий оцтовоки́слий 
ка́дмій; у. свине́ц оцтовоки́слий свине́ць; 
у. ура́н оцтовоки́слий ура́н 

у́ксусно-ме́дный о́цтово-мі́дний; у.-м-ная 
соль о́цтово-мі́дна сіль 

у́ксусный о́цтовий; у́-ная кислота́ 
о́цтова кислота́ 

ула́вливание схо́плювання 
улекси́т улекси́т, -ту 
улету́чиваемость ле́ткість, -кості, т. 

-кістю, зві́трюваність, -ності, т. -ністю, 
випаро́вуваність, -ності, т. -ністю 

улету́чивание зві́трювання, випа-
ро́вування 

улету́чиваться, улету́читься зві́трюватися, 
-рюється, зві́тритися, -ться 

улету́чивающийся летки́й; у. газ летки́й 
газ 

улиги́т улігі́т, -ту 
улови́мый відчу́тний; у-мое землетря-

се́ние відчу́тний землетру́с 
улоде́ндрон улоде́ндрон, -ну 
ульвошпине́ль ульвошпіне́ль, -лі, т. -ллю 
ульмаи́н ульмаї́н, -ну 
ульмани́т ульмані́т, -ту 
ульма́ни́я ульма́ні́я, -ні́ї 
ульми́н ульмі́н, -ну; по́чвенный у. ґрун-

тови́й ульмі́н 
ульмини́т ульміні́т, -ту 
ульми́новый ульмі́новий; у-вая кислота́ 

ульмі́нова кислота́ 
ульми́т ульмі́т, -ту 
у́льмо-гуми́новый у́льмо-гумі́новий 
ульрихи́т ульрихі́т, -ту 
ультраабисса́ль ультраабіса́ль, -лі, т. -ллю 
ультраабисса́льный ультраабіса́льний; 

у-ная фа́уна ультраабіса́льна фа́уна 

ультрааку́стика ультрааку́стика, -ки,  
д. и п. -тиці 

ультраальбази́т ультраальбази́т, -ту 
ультрабази́т ультрабази́т, -ту 
ультрабази́товый ультрабази́товий 
ультравулкани́зм ультравулкані́зм, -му 
ультрагали́нные сущ., мн. ультрага-

ли́нні, -них 
ультрагеосинклина́ль ультрагеосинклі-

на́ль, -лі, т. -ллю 
ультрагли́на ультрагли́на, -ни 
ультразву́к ультразву́к, -ку 
ультразвуково́й ультразвукови́й; у-ва́я 

волна́ ультразвукова́ хви́ля; у-ва́я обрабо́т-
ка ка́мня ультразвукова́ обро́бка ка́меню; 
у. диапазо́н ультразвукови́й діапазо́н 

ультраки́слый ультраки́слий 
ультракларе́н ультракларе́н, -ну 
ультрали́т ультралі́т, -ту 
ультрамари́н ультрамари́н, -ну 
ультрамафи́т ультрамафі́т, -ту 
ультрамафи́ческий ультрамафі́чний 
ультраметаге́нный ультраметаге́нний; 

у. гранули́т ультраметаге́нний гранулі́т 
ультраметаморфи́зм ультраметаморфі́зм, 

-му 
ультраметаморфи́т ультраметаморфі́т, -ту 
ультраметаморфоге́нный ультрамета-

морфоге́нний; у. гранито́ид ультрамета-
морфоге́нний граніто́їд 

ультрамикроско́п ультрамікроско́п, -па 
ультрамикрострукту́ра ультрамікро-

структу́ра, -ри 
ультрамилони́т ультрамілоні́т, -ту 
ультрамилони́товый ультрамілоні́товий; 

у-вая структу́ра ультрамілоні́това структу́ра 
ультрамультикреациони́зм ультра-

мультикреаціоні́зм, -му 
ультраосновно́й ультраосновни́й; у-на́я 

ма́гма ультраосновна́ ма́гма; у-на́я по-
ро́да ультраосновна́ поро́да; у-ны́е фои-
доли́ты ультраосновні́ фоїдоліт́и 

ультрапарабази́т ультрапарабази́т, -ту 
ультрапо́ристость ультрапо́ристість,  

-тості, т. -тістю 
ультрафербази́т ультрафербази́т, -ту 
ультрафиоле́товый ультрафіоле́товий; 

у-вое излуче́ние ультрафіоле́тове випро-
мі́нювання 

ультращелочно́й ультралу́жний; у-на́я 
поро́да ультралу́жна поро́да 

уманги́т умангі́т, -ту 
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у́манский у́манський; у́-кая структу́ра 
у́манська структу́ра 

умбали́т умбалі́т, -ту 
умбилика́льный умбіліка́льний 
умбилика́тный умбіліка́тний 
умби́ческий умбі́чний; у-кая то́чка ум-

бі́чна то́чка 
у́мбо у́мбо (нескл.); за́мкнутое у́. за́мкнене 

(за́мкнуте) у́мбо 
умбозери́т умбозери́т, -ту 
умбона́льный умбона́льний; у-ная 

про́бка умбона́льна про́бка; у. край умбо-
на́льний край 

у́мбра у́мбра, -ри; обожжённая у́. ви́палена 
у́мбра; приро́дная у́. приро́дна у́мбра 

у́мвельт у́мвельт, -ту 
уменьше́ние зме́ншення; у. поро́д 

зме́ншення порі́д; у. раствори́мости 
зме́ншення розчи́нності; у. угла́ паде́ния 
зме́ншення кута́ паді́ння 

уменьшённый зме́ншений; у. масшта́б 
зме́ншений масшта́б 

уме́ренный помі́рний; у-ная зо́на по-
мі́рна зо́на; у-ная ско́рость помір́на 
шви́дкість; у-ная твёрдость помі́рна 
тве́рдість; у-ное землетрясе́ние помі́рний 
землетру́с; у. кли́мат помі́рний клі́мат; 
у. по́яс помі́рний по́яс; у. укло́н помі́рний 
схил (на́хил, по́хил) 

умира́ющий умира́ючий, вмира́ючий;  
у-щая река́ умира́юча (вмира́юча) рі́чка 
(ріка́); у. вулка́н умира́ючий (вмира́ючий) 
вулка́н 

умножи́тель помно́жувач, -ча, т. -чем; 
фотоэлектро́нный у. фотоелектро́нний 
помно́жувач 

умохои́т умохої́т, -ту 
умптеки́т умптекі́т, -ту 
умфо́рму́р умфо́рму́р, -ра 
унаки́т унакі́т, -ту 
унасле́дованность успадко́ваність, -ності, 

т. -ністю; гидродинами́ческая у. гідроди-
намі́чна успадко́ваність; гидрохими́ческая у. 
гідрохімі́чна успадко́ваність; тектони́чес-
кая у. тектоні́чна успадко́ваність 

унасле́дованный успадко́ваний; у-ная 
река́ успадко́вана рі́чка (ріка́); у-ная си-
некли́за успадко́вана синеклі́за; у-ная 
скла́дчатость успадко́вана складча́стість; 
у-ное разви́тие успадко́ваний ро́звиток; 
у. при́знак успадко́вана озна́ка; у. релье́ф 
успадко́ваний рельє́ф 

унгаи́т унгаї́т, -ту 
унгвари́т унгвари́т, -ту 
унгемахи́т унгемахі́т, -ту 
унда́ция унда́ція, -ції 
ундацио́нный ундаці́йний; у-ная ги-

по́теза ундаці́йна гіпо́теза 
ундули́рующий ундулюва́льний, унду-

лю́ючий, хвилеподі́бний, хвиля́стий; у-щая 
антиклина́ль ундулюва́льна (хвилеподі́бна, 
хвиля́ста) антикліна́ль; у-щая скла́дка 
ундулюва́льна скла́дка; у-щие шарни́ры 
ундулю́ючі (ундулюва́льні) шарні́ри 

ундуля́ция ундуля́ція, -ції; у. гео́ида  
ундуля́ція гео́їда; у. шарни́ра ундуля́ція 
шарні́ра 

универсализа́ция універсаліза́ція, -ції 
универса́льный універса́льний; у-ная 

эволю́ция універса́льна еволю́ція; у-ные 
магни́тные весы́ Хаа́лька універса́льні 
магні́тна вага́ Хаа́лька; у. карота́ж універ-
са́льний карота́ж; у. сто́лик Фёдорова 
універса́льний сто́лик Фе́дорова 

униони́т уніоні́т, -ту 
униплика́тный уніпліка́тний; у-ная пе-

ре́дняя комиссу́ра уніпліка́тна пере́дня 
комісу́ра 

унифиля́рный уніфіля́рний; у. подве́с 
уніфіля́рний підві́с 

унифици́рованный уніфіко́ваний; у-ная 
стратиграфи́ческая схе́ма уніфіко́вана 
стратиграфі́чна схе́ма 

униформи́зм уніформі́зм, -му 
уничтоже́ние зни́щення, (неоконч. д. – 

ещё) зни́щування 
ункомпагри́т ункомпагри́т, -ту 
унцина́т унцина́т, -ту 
уньги́нский уньги́нський; у-кая под-

сви́та уньги́нська підсві́та 
у-обра́зный у-поді́бний; у-о-ная 

скла́дка у-поді́бна скла́дка 
уолстроми́т уолстромі́т, -ту 
уосфе́ра уосфе́ра, -ри 
упа́док зане́пад, -ду 
упако́вка упако́вка, -ки, д. и п. -вці, р. мн.  

-вок; гексагона́льная у. гексагона́льна упа-
ко́вка; куби́ческая у. кубі́чна упако́вка; 
пло́тная у. щі́льна упако́вка; плотне́йшая у. 
найщільні́ша упако́вка; у. кристалли́ческой 
решётки упако́вка кристалі́чних ґра́ток; 
шарова́я у. кульова́ упако́вка  

упа́рный упа́рювальний; у. котёл 
упа́рювальний каза́н (коте́л) 
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уплотне́ние ущі́льнення, (неоконч. д. – ещё) 
ущі́льнювання; аксиа́льное у. аксіа́льне 
ущі́льнення; гравитацио́нное у. гравітаці́йне 
ущі́льнення; дифференциа́льное у. диферен-
ціа́льне ущі́льнення; у. оса́дков ущі́льнення 
оса́дків; у. поро́д ущі́льнення порі́д 

уплотнённость ущі́льненість, -ності, т.  
-ністю 

уплотнённый ущі́льнений; у-ная гли́на 
ущі́льнена гли́на; у-ная море́на ущі́льнена 
море́на; у-ная поро́да ущі́льнена порода; 
у-ная скла́дка ущі́льнена скла́дка; у-ные 
оса́дки ущі́льнені оса́дки; части́чно у. 
частко́во ущі́льнений 

уплотни́вшийся ущі́льнений; у-шаяся 
по́чва ущі́льнений ґрунт 

уплотни́тель ущі́льнювач, -ча, т. -чем 
уплотня́емость ущі́льнюваність, -ності, 

т. -ністю 
уплотня́ть[ся], уплотни́ть[ся] ущі́льню-

вати[ся], -нюю, -нюєш, -нює[ться], 
ущі́льнити[ся], -і́льню́, -і́льниш, -нить[ся] 

уплоще́ние спло́щення, сплю́щення; крае-
во́е у. крайове́ спло́щення (сплю́щення) 

уплоще́нность спло́щеність, -ності, т.  
-ністю, сплю́щеність, -ності, т. -ністю 

уплощённый спло́щений, сплю́щений; 
у-ная волна́ спло́щена (сплю́щена) хви́ля; 
у-ная ли́нза спло́щена (сплю́щена) лі́нза; 
у-ная ра́ковина спло́щена черепа́шка 
(му́шля, ско́йка); у-ная скла́дка спло́щена 
(сплю́щена) скла́дка; у. криста́лл 
спло́щений (сплю́щений) криста́л 

упо́рный упо́рний; у-ное зо́лото упо́рне 
зо́лото 

упоря́дочение впорядкува́ння, (неоконч. 
д. – ещё) впорядко́вування 

упоря́доченность упорядко́ваність, -ності, 
т. -ністю 

упоря́доченный упорядко́ваний; у-ная 
среда́ упорядко́ване середо́вище; у-ная 
структу́ра упорядко́вана структу́ра; у-ное 
сраста́ние минера́лов упорядко́ване 
зро́щення (зроста́ння) мінера́лів 

управле́ние управлі́ння; го́рное у. гір-
ни́че управлі́ння; дистанцио́нное у. дис-
танці́йне управлі́ння; ресу́рсное у. ре-
су́рсне управлі́ння; систе́мное у. систе́мне 
управлі́ння; у. го́рным давле́нием управ-
лі́ння гірськи́м ти́ском; у. запове́дным 
режи́мом управлі́ння запові́дним ре-
жи́мом; у. приро́дой управлі́ння при-

ро́дою; у. эволю́цией управлі́ння ево-
лю́цією 

управля́емый керо́ваний; у. исто́чник 
керо́ване джерело́ 

упрочне́ние змі́цнення, (неоконч. д. – 
ещё) змі́цнювання; у. отложе́ний змі́цне-
ння ві́дкладів 

упру́гий пру́жни́й, (тугой) туги́й; у-гая 
волна́ пру́жна́ хви́ля; у-гая вя́зкость 
пру́жна́ в'я́зкість; у-гая деформа́ция 
пру́жна́ деформа́ція; у-гая поро́да пру́жна́ 
порода; у-гая фа́за пру́жна́ фа́за; у-гие 
запа́сы тугі́ запа́си; у-гие си́лы пласта́ 
пру́жні́ си́ли пласта́ (ша́ру); у. потенциа́л 
пру́жни́й потенціа́л; у-гое искривле́ние 
пру́жне́ скри́влення (ви́кривлення); у-гое 
колеба́ние пру́жне́ колива́ння; у-гое по-
следе́йствие пру́жна́ післяді́я; у-гое рас-
се́ивание (рассе́яние) пру́жне́ роз-
сі́ювання (розсія́ння); у-гое сво́йство по-
ро́ды пру́жна́ власти́вість поро́ди; у-гое 
состоя́ние пру́жни́й стан; у-гое тече́ние 
пру́жна́ течія́ 

упру́го-вя́зкий пру́жно-в'язки́й 
упругоёмкость пружноє́мність, -ності, 

т. -ністю 
упру́го-потенциа́льный пру́жно-потен-

ці́йний 
упру́гость пру́жність, -ності, т. -ністю; 

объёмная у. об'є́мна пру́жність; оп-
ти́ческая у. опти́чна пру́жність; отно-
си́тельная у. відно́сна пру́жність; 
у. кро́вли пру́жність покрі́влі; у. сги́ба 
пру́жність зги́ну; у. сжа́тия пру́жність 
сти́снення (сти́ску); у. скру́чивания 
пру́жність скру́чування; электри́ческая у. 
електри́чна пру́жність; электроста-
ти́ческая у. растворе́ния електроста-
ти́чна пру́жність розчи́нення 

уравне́ние рівня́ння; бала́нсовое у. ба-
ла́нсове рівня́ння; дифференциа́льное у. 
диференціа́льне рівня́ння; термодина-
ми́ческое у. термодинамі́чне рівня́ння; 
у. Кристо́ффеля рівня́ння Кристо́ффеля; 
у. Шре́дингера рівня́ння Шре́дингера 

уравни́тельный зрі́внювальний; у. ма́ят-
ник зрі́внювальний ма́ятник 

уравнове́шенный зрівнова́жений; у-ная 
реа́кция зрівнова́жена реа́кція 

уравнове́шивание зрівнова́жування; изо-
стати́ческое у. ізостати́чне зрівнова́жуван-
ня; у. геодези́ческих наблюде́ний зрівно-
ва́жування геодези́чних спостере́жень 
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уравнове́шивать[ся], уравнове́сить[ся] 
зрівнова́жувати[ся], -жую, -жуєш, -жує[ться], 
зрівнова́жити[ся], -жу, -жиш, -жить[ся] 

урага́н урага́н, -ну, буреві́й, -ві́ю 
урага́нный урага́нний, буреві́йний;  

у-ная про́ба урага́нна про́ба 
уракони́т ураконі́т, -ту 
уралбори́т уралбори́т, -ту 
урали́т уралі́т; ма́рганцевый у. 

ма́рганце́вий (манга́новий) уралі́т 
уралитиза́ция уралітиза́ція, -ції 
уралити́т ураліти́т, -ту 
урали́товый уралі́товий; у-вая поро́да 

уралі́това порода; у-вое га́ббро уралі́тове 
га́бро; у. диаба́з уралі́товий діаба́з 

ура́ло-монго́льский ура́ло-монго́льський; 
У.-М. скла́дчатый (тектони́ческий) по́яс 
Ура́ло-Монго́льський складча́стий (текто-
ні́чний) по́яс 

ура́ло-охо́тский ура́ло-охо́тський;  
У.-О. палеоокеа́н Ура́ло-Охо́тський  
палеоокеа́н 

уралорти́т уралорти́т, -ту 
ура́льский ура́льський; у-кая фа́за 

ура́льська фа́за; у-кая фа́за скла́дчатости 
ура́льська фа́за складча́стості; у. отде́л 
ура́льський ві́дділ 

урамфи́т урамфі́т, -ту 
ура́н ура́н, -ну; азотноки́слый у. азотно-

ки́слий ура́н; уксусноки́слый у. оцтово-
ки́слий ура́н; шестифто́ристый у. шести-
фто́ристий ура́н 

урана́т урана́т, -ту 
уранатемни́т уранатемні́т, -ту 
уранеле́н уранеле́н, -ну 
ура́ний ура́ній, -нію 
урани́л урані́л, -лу 
уранини́т ураніні́т, -ту  
ура́нистый ура́нистий; у. циркели́т 

ура́нистий циркелі́т 
урани́т урані́т, -ту; известко́вый у. вап-

ни́стий урані́т; ка́льциевый у. ка́льцієвий 
урані́т; ме́дный у. мі́дний урані́т 

уранмикроли́т уранмікролі́т, -ту 
уранниоба́т уранніоба́т, -ту 
ура́новый ура́новий; у-вая зелень ура́нова 

зе́лень; у-вая едини́ца ура́нова одини́ця;  
у-вая слюда́ ура́нова слюда́; у-вая слю́дка 
ура́нова слю́дка; у-вая смо́лка ура́нова 
смо́лка; у-вая смоляна́я обма́нка ура́нова 
смоляна́ обма́нка; у-вая смоляна́я руда́ 
ура́нова смоляна́ руда́; у-вая чернь ура́нова 

чернь; у-вые цветы́ ура́нові кві́ти (квітки́); 
у. свине́ц ура́новий свине́ць 

уранозандберги́т уранозандбергі́т, -ту 
уранолепиди́т уранолепіди́т, -ту 
ураноли́т уранолі́т, -ту 
уранометри́ческий уранометри́чний;  

у-кая съёмка уранометри́чне зніма́ння 
(уранометри́чна зйо́мка) 

ураноно́сный ураноно́сний; у. фосфо-
ри́т ураноно́сний фосфори́т 

уранооргани́ческий уранооргані́чний; 
у-кая руда́ уранооргані́чна руда́ 

уранопили́т уранопілі́т, -ту 
ураноспати́т ураноспати́т, -ту 
ураноспини́т ураноспіні́т, -ту 
ураносфери́т ураносфери́т, -ту 
ураноталли́т ураноталі́т, -ту 
уранотемни́т уранотемні́т, -ту 
ураноти́л ураноти́л, -лу 
ураноториани́т ураноторіані́т, -ту 
уранотори́т уранотори́т, -ту 
уранофа́н уранофа́н, -ну 
уранохальци́т уранохальци́т, -ту 
ураноцирци́т ураноцирци́т, -ту 
ураношпати́т ураношпати́т, -ту 
уранпирохло́р уранпірохло́р, -ру 
урансодержа́щий урановмі́сний; у. угле-

водоро́д урановмі́сний вуглево́день 
урбани́т урбані́т, -ту 
урбосисте́ма урбосисте́ма, -ми 
урбэни́т урбені́т, -ту 
урванцеви́т урванцеві́т, -ту 
урги́т ургі́т, -ту 
урго́нский урго́нський; у. я́рус урго́нсь-

кий я́рус 
урдали́нский урдали́нський; у-кая сви́та 

урдали́нська сві́та 
урди́нский урди́нський; у-кая сви́та  

урди́нська сві́та 
урди́т урди́т, -ту 
уре́з урі́з, -зу, урі́зування, відріза́ння, 

відрі́зування; у. воды́ урі́з (урі́зування) 
води́ 

уреили́т уреїлі́т, -ту 
урики́т урикі́т, -ту 
уриси́т уриси́т, -ту 
у́ровень рі́вень, -вня, т. -внем; абра-

зио́нно-аккумуляти́вный у́. абразі́йно-
акумуляти́вний рі́вень; абсолю́тный 
ве́рхний денудацио́нный у́. абсолю́тний 
ве́рхній денудаці́йний рі́вень; атома́рный у́. 
атома́рний рі́вень; верши́нный у́. верши́нний 
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рі́вень; геоморфологи́ческий у́. геоморфо-
логі́чний рі́вень; гидродинами́ческий у́. 
гідродинамі́чний рі́вень; гидроста-
ти́ческий у́. гідростати́чний рі́вень; да-
ти́рованный у́. дато́ваний рі́вень; дей-
стви́тельный денудацио́нный у́. ді́йсний 
денудаці́йний рі́вень; динами́ческий у́. 
динамі́чний рі́вень; изохро́нный у́. ізох-
ро́нний рі́вень; исхо́дный у́. вихідни́й 
(початко́вий) рі́вень; корреляцио́нный у́. 
кореляці́йний рі́вень; лишённый напря-
же́ний у́. позба́влений напру́г рі́вень; лое-
во́й у́. лойови́й рі́вень; маркиру́ющий у́. 
маркува́льний рі́вень; маркше́йдерский у́. 
маркше́йдерський рі́вень; меже́нный у́. 
воды́ меже́нний рі́вень води́; минерало-
ги́ческий у́. мінералогі́чний рів́ень; мине-
ра́льный у́. мінера́льний рі́вень; молеку-
ля́рный у́. молекуля́рний рі́вень; надпо-
ро́дный у́. надпоро́дний рі́вень; на-
по́рный у́. напі́рни́й рі́вень; неизме́нный 
у́. мо́ря незмі́нний рі́вень мо́ря; нулево́й у́. 
воды́ нульови́й рі́вень води́; основно́й у́. 
основни́й рі́вень; попере́чный у́. попе-
ре́чний рі́вень; поро́дный у́. поро́дний 
рі́вень; ре́перный у́. ре́перний рі́вень; 
руководя́щий у́. провідни́й рі́вень; 
сре́дний у́. сере́дній рі́вень; стати́ческий у́. 
стати́чний рі́вень; структу́рный у́. струк-
ту́рний рі́вень; субмолекуля́рный у́. суб-
молекуля́рний рі́вень; теорети́ческий у́. 
теорети́чний рі́вень; трофи́ческий у́. тро-
фі́чний рі́вень; у́. абстра́кции рі́вень аб-
стра́кції; у́. взаимоде́йствия рі́вень взаємо-
ді́ї; у́. во́дного зе́ркала рі́вень во́дного 
дзе́ркала; у́. всплыва́ния рів́ень спли-
ва́ння; у́. грунтово́й воды́ рі́вень ґрунто-
во́ї води́; у́. земно́й коры́ рі́вень земно́ї 
кори́; у́. иера́рхии экосисте́м рі́вень ієра́р-
хії екосисте́м; у́. изостати́ческой компен-
са́ции рі́вень ізостати́чної компенса́ції; 
у́. инве́рсии рі́вень інве́рсії; у́. иссле́до-
вания рі́вень дослі́дження; у́. классифи-
ка́ции рі́вень класифіка́ції; у́. компен-
са́ции рі́вень компенса́ції; у́. мо́ря рі́вень 
мо́ря; у́. наводне́ния рі́вень по́вені; у́. ор-
ганиза́ции земно́го вещества́ рі́вень ор-
ганіза́ції земно́ї речовини́; у́. основа́ния 
рі́вень осно́ви; у́. подзе́мных вод рі́вень 
підзе́мних вод; у́. по́лной воды́ рі́вень 
по́вної води́; у́. приведе́ния рі́вень 
зве́дення; у́. радиоакти́вности рі́вень ра-

діоакти́вності; у́. рента́бельности рі́вень 
рента́бельності; у́. снегово́й грани́цы 
рі́вень снігово́ї межі́; у́. сре́днего прили́ва 
рі́вень сере́днього припли́ву; у́. струк-
ту́рной организа́ции рі́вень структу́рної 
організа́ції; у́. су́ши рі́вень су́ші; у́. таксо-
номи́ческой диверге́нции рі́вень таксо-
номі́чної диверге́нції; у́. теплообме́на 
рі́вень теплоо́бміну; эквивале́нтный у́. 
еквівале́нтний рі́вень; эмпири́ческий у́. 
емпіри́чний рі́вень; энергети́ческий у́. 
енергети́чний рі́вень; эрозио́нно-аккуму-
ляти́вный у́. ерозі́йно-акумуляти́вний 
рі́вень; эрозио́нный (эрози́йный) у́.  
ерозі́йний рі́вень 

уровнеме́р рівнемі́р, -ра 
уро́вненный ви́рівняний, зрі́вняний, по-

рі́вняний; у-ная пове́рхность ви́рівняна 
(зрі́вняна, порі́вняна) пове́рхня 

уроли́т уролі́т, -ту 
уропо́да уропо́да, -ди 
уросо́ма уросо́ма, -ми 
уро́чище уро́чище, -ща, т. -щем 
урпа́к урпа́к, -ку 
урпети́т урпети́т, -ту 
урсили́т урсилі́т, -ту 
урти́т урти́т, -ту 
уруси́т уруси́т, -ту 
ус вус, -са; кито́вый у. кито́вий вус 
уса́дка уса́дка, -ки, д. и п. -дці, р. мн.  

-док; криоге́нная у. кріоге́нна уса́дка; 
лине́йная у. ліні́йна уса́дка; моро́зная у. 
поро́д моро́зна уса́дка порі́д; объёмная у. 
об'є́мна уса́дка; пластометри́ческая у. 
пластометри́чна (шарометри́чна) уса́дка; 
у. гру́нта уса́дка ґру́нту; у. не́фти уса́дка 
на́фти; у. поро́ды уса́дка поро́ди 

уса́дочный уса́дковий; у-ная дефор-
ма́ция уса́дкова деформа́ція; у-ная 
ра́ковина уса́дкова ра́ковина; у-ная 
тре́щина уса́дкова трі́щина 

усече́ние зріза́ння, (неоконч. д. – ещё) 
зрі́зування 

усечённый зрі́заний; у-ная пирами́да 
зрі́зана пірамі́да; у-ная пове́рхность 
зрі́зана пове́рхня; у. ко́нус зрі́заний ко́нус; 
у. край зрі́заний край; у. пенепле́н 
зрі́заний пенепле́н 

усе́янный усі́яний 
усиги́т усигі́т, -ту 
уси́ленный поси́лений; у-ное выве́три-

вание поси́лене виві́трювання (зві́трювання) 
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уси́ливающий підси́лювальний; у. при-
бо́р підси́лювальний при́лад 

уси́лие зуси́лля; враща́тельное у. обер-
та́льне зуси́лля; допусти́мое у. допусти́ме 
зуси́лля; осево́е у. осьове́ зуси́лля 

усили́тель підси́лювач, -ча, т. -чем; ка-
мерто́нный у. камерто́нний підси́лювач; 
многола́мповый у. багатола́мповий під-
си́лювач; сейсми́ческий у. сейсмі́чний 
підси́лювач; у. звуково́й частоты́ під-
си́лювач звуково́ї частоти́; у. постоя́нного 
то́ка підси́лювач пості́йного стру́му 

усили́тельный підси́лювальний; у-ная 
систе́ма підси́лювальна систе́ма 

уси́нский уси́нський; у-кая сви́та 
уси́нська сві́та 

ускалы́кский ускали́кський; у-кая 
сви́та ускали́кська сві́та 

ускоре́ние приско́рення, пришви́дшення; 
у. разви́тия приско́рення (пришви́дшення) 
ро́звитку; у. си́лы тяготе́ния приско́рення 
(пришви́дшення) си́ли тяжі́ння 

уско́ренный приско́рений, пришви́дше-
ний; у-ная съёмка приско́рене (приш-
ви́дшене) зніма́ння (приско́рена [приш-
ви́дшена] зйо́мка); у-ное выве́тривание 
приско́рене (пришви́дшене) виві́трювання 
(зві́трювання); у-ное разви́тие приско́рений 
(пришви́дшений) ро́звиток 

ускори́тель приско́рювач, -ча, т. -чем, 
пришви́дшувач, -ча, т. -чем 

ускори́тельный приско́рювальний; у-ная 
тру́бка приско́рювальна тру́бка 

усло́вия мн. умо́ви, -мо́в; абиоти́ческие у. 
абіоти́чні умо́ви; абисса́льные у. абіса́льні 
умо́ви; адиабати́ческие у. адіабати́чні 
умо́ви; аэро́бные у. аеро́бні умо́ви; био-
ти́ческие у. біоти́чні умо́ви; благо-
прия́тные у. сприя́тливі умо́ви; геоло-
ги́ческие у. геологі́чні умо́ви; гидрогео-
логи́ческие у. гідрогеологіч́ні умо́ви; 
грани́чные у. грани́чні умо́ви; кисло́тно-
щелочны́е у. кисло́тно-лу́жні умо́ви; кли-
мати́ческие у. клімати́чні умо́ви; на-
ча́льные у. початко́ві умо́ви; неравно-
ве́сные у. нерівнова́жні умо́ви; окис-
ли́тельно-восстанови́тельные у. оксида-
ці́йно-відно́вні (оки́сно-відно́вні, оки́сню-
вально-відно́вні) умо́ви; окружа́ющие у. 
навко́лишні (довкі́льні) умо́ви; преобла-
да́ющие у. перева́жні (панівні́) умо́ви; 
прибре́жные у. узбере́жні (прибере́жні) 

умо́ви; приро́дные у. приро́дні умо́ви; 
равнове́сные у. рівнова́жні умо́ви; сани-
та́рно-гигиени́ческие у. труда́ саніта́рно-
гігієні́чні умо́ви пра́ці; сейсмогеоло-
ги́ческие у. сейсмогеологі́чні умо́ви; тек-
тони́ческие у. тектоні́чні умо́ви; топо-
графи́ческие у. топографі́чні умо́ви; 
у. аккумуля́ции умо́ви акумуля́ції; 
у. восстановле́ния умо́ви відно́влення; 
у. жи́зни умо́ви життя́; у. залега́ния 
умо́ви заляга́ння; у. краево́й ча́сти лед-
ника́ умо́ви крайово́ї части́ни льодовика́; 
у. мигра́ции умо́ви мігра́ції; у. обита́ния 
умо́ви життя́ (прожива́ння); у. окисле́ния 
умо́ви оки́снення (оксида́ції); у. осадко-
накопле́ния умо́ви осадконагрома́дження 
(осадконакопи́чення); у. откры́того бас-
се́йна умо́ви відкри́того басе́йну; у. отло-
же́ния умо́ви від́кладу (відкла́дення); 
у. перено́са умо́ви перене́сення; у. пере-
гляциа́льной зо́ны умо́ви перегляціа́льної 
зо́ни; у. рудообразова́ния умо́ви рудоут-
во́рення; у. среды́ умо́ви середо́вища; 
у. существова́ния умо́ви існува́ння; фа-
циа́льные у. фаціа́льні умо́ви; экспери-
мента́льные у. експеримента́льні умо́ви 

усло́вно-мгнове́нный умо́вно-миттє́вий; 
у.-м-ная про́чность умо́вно-миттє́ва 
мі́цність 

усло́вный умо́вний; у-ная вероя́тность 
умо́вна ймові́рність (імові́рність); у-ная 
едини́ца умо́вна одини́ця; у-ное то́пливо 
умо́вне па́ливо; у-ные обозначе́ния 
умо́вні позна́чення; у. знак умо́вний знак; 
у. кирпи́ч умо́вна це́гла; у. масшта́б 
умо́вний масшта́б; у. эквивале́нт умо́вний 
еквівале́нт 

у́словский у́словський; У́. разло́м 
У́словський розло́м 

усложнённый ускла́днений; у. сброс 
ускла́днений скид 

усму́нский усму́нський; у-кая сви́та 
усму́нська сві́та 

усови́т усові́т, -ту 
усо́льский усо́льський; у. известня́к 

усо́льський вапня́к 
усоно́гие сущ., мн. вусоно́гі; у. ракооб-

ра́зные вусоно́гі ракоподі́бні 
усоно́гий вусоно́гий; у. рачо́к вусоно́гий 

рачо́к 
усо́хший усо́хлий; у-шее о́зеро усо́хле 

о́зеро 
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успе́нский успе́нський; у-кая сви́та 
успе́нська сві́та 

успе́шность успі́шність, -ності, т. -ністю; 
у. по́исков месторожде́ний успі́шність 
по́шуків (шука́ння, ро́зшуків) родо́вищ 

усредне́ние усере́днення 
уссинги́т усингі́т, -ту 
уста́в стату́т; го́рный у. гірни́чий стату́т 
уста́лость уто́ма, -ми, вто́ма, -ми, 

уто́мленість, -ності, т. -ністю, вто́мленість,  
-ності, т. -ністю; адсорбцио́нная у. адсорб-
ці́йна вто́ма (вто́мленість); акусти́ческая у. 
акусти́чна вто́ма (вто́мленість); у. поро́ды 
уто́ма поро́ди; у. реки уто́ма рі́чки; у. струк-
ту́ры уто́ма структу́ри 

устана́вливать[ся], установи́ть[ся] уста-
но́влювати[ся], -люю, -люєш, -лює[ться], 
установи́ти[ся], -влю́, -но́виш, -но́вить[ся]; 
у. вид устано́влювати (установи́ти) вид; 
у. равнове́сие устано́влювати (установи́ти) 
рівнова́гу; у. сброс устано́влювати (устано-
ви́ти) скид; у. то́ждество устано́влювати 
(установи́ти) тото́жність; у. эпице́нтр уста-
но́влювати (установи́ти) епіце́нтр 

установи́вшийся ста́лий, уста́лений;  
у-шаяся волна́ уста́лена хви́ля; у-шееся 
движе́ние воды́ уста́лений рух води́;  
у-шееся состоя́ние теку́щей воды́ ста́лий 
стан пли́нної води́; у-шееся тече́ние  
уста́лена (ста́ла) течія́; у. режи́м пото́ка 
уста́лений (ста́лий) режи́м пото́ку 

устано́вка 1. (о механизме, устройстве) 
устано́вка, -ки, д. и п. -вці, р. мн. -вок; 
бурова́я у. бурова́ устано́вка; вибра-
цио́нная насо́сная у. вібраці́йна насо́сна 
устано́вка; винтова́я насо́сная у. гвинто-
ва́ насо́сна устано́вка; га́зовая у. га́зова 
устано́вка; газофракциони́рующая у. 
газофракціонува́льна устано́вка; глубин-
нонасо́сная у. глибиннонасо́сна уста-
но́вка; землесо́сная у. землесо́сна уста-
но́вка; конве́йерно-стругова́я у. кон-
ве́єрно-стругова́ устано́вка; контро́льная у. 
контро́льна устано́вка; обезво́живающая у. 
збезво́днювальна (знево́днювальна) уста-
но́вка; обжига́тельная у. випа́лювальна 
устано́вка; одоризацио́нная у. одоризаці́йна 
устано́вка; скре́перно-струготара́нная у. 
скре́перно-струготара́нна устано́вка; у. для 
определе́ния накло́на сква́жины уста-
но́вка для ви́значення на́хилу свердло-
ви́ни; эже́кторная у. еже́кторна уста-
но́вка; электри́ческая у. електри́чна уста-
но́вка (електри́чний при́стрій); 

2. (действие) устано́влення, (неоконч. д. 
– ещё) устано́влювання; то́чная у. микро-
ско́па то́чне устано́влення мікроско́па; 
у. криста́ллов устано́влення криста́лів 

устано́вленный устано́влений; у-ная 
акти́вность устано́влена акти́вність;  
у-ная руда́ устано́влена руда́ 

устано́вочный устано́влювальний; у-ное 
предме́тное стекло́ устано́влювальне  
предме́тне скло 

устано́вщик устано́вник, -ка 
устараси́т устараси́т, -ту 
устилу́жский устилу́зький; у-кая зо́на 

устилу́зька зо́на 
усто́йчивость сті́йкість, -кості, т. -кістю, 

ста́лість, -лості, т. -лістю; ка́чественная у. 
я́кісна сті́йкість (ста́лість); относи́тельная у. 
відно́сна сті́йкість (ста́лість); у. поро́ды 
сті́йкість поро́ди; у. седиментогене́за 
ста́лість седиментогене́зу 

усто́йчивый стійки́й, ста́лий; жёсткие  
у-вые пли́ты жорсткі́ стійкі́ пли́ти; у-вая 
глы́ба стійка́ (ста́ла) бри́ла (гли́ба); у-вая 
кро́вля стійка́ (ста́ла) покрі́вля; у. газ стій-
ки́й (ста́лий) газ; у-вая ма́сса стійка́ ма́са;  
у-вая о́бласть стійка́ о́бласть (діля́нка);  
у-вая окамене́лость стійка́ скам'яні́лість 
(закам'яні́лість); у-вая пове́рхность стійка́ 
(ста́ла) пове́рхня; у-вая подо́шва стійка́ 
(ста́ла) підо́шва; у-вая поро́да стійка́ по-
ро́да; у-вая составна́я часть стійка́ складо-
ва́ части́на; у-вая спо́ра стійка́ спо́ра; у-вая 
твёрдость стійка́ (ста́ла) тве́рдість; у-вая 
фо́рма стійка́ (ста́ла) фо́рма; у-вое равно-
ве́сие стійка́ (ста́ла) рівнова́га; у-вые хи-
ми́ческие элеме́нты стійкі́ хімі́чні еле-
ме́нти; у. масси́в стійки́й маси́в; у. мине-
ра́л стійки́й мінера́л; у. протоби́тум стій-
ки́й протобі́тум; у. райо́н стійки́й райо́н; 
у. тип стійки́й (ста́лий) тип; хими́чески у. 
хімі́чно стійки́й 

устрани́мый усувни́й; у-мая жёсткость 
усувна́ жо́рсткість; у-мая жёсткость воды́ 
усувна́ тве́рдість води́ 

у́стричные сущ., мн. у́стричні, -них 
у́стричный у́стричний; у-ная ба́нка 

у́стрична ба́нка (обмі́лина) 
устро́йство 1. (механическое приспособ-

ление) при́стрій, -рою; аррети́рное у. аре-
ти́рний при́стрій; водосбо́рное у. водо-
збі́рний при́стрій; измери́тельное у.  
вимі́рювальний при́стрій; погру́зочно-
дозиро́вочное у. наванта́жувально- 
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дозува́льний при́стрій; разря́дное у. роз-
ря́дний при́стрій; разъедини́тельное у. 
роз'є́днувальний при́лад; сли́вно-
наливно́е у. зли́вно-наливни́й при́стрій; 
тормозно́е у. гальмови́й при́стрій; 

2. (строение, конструкция) будо́ва, -ви 
усту́п усту́п, -пу, (выступ) ви́ступ, -пу; 

абразио́нный у. абразі́йний усту́п; вееро-
обра́зный у. віялоподі́бний усту́п; волно-
прибо́йный у. хвилеприбі́йний усту́п; 
обращённый у. сбро́са обе́рнений усту́п 
ски́ду; обсекве́нтный у. сбро́са обсек-
ве́нтний усту́п ски́ду; первонача́льный у. 
сбро́са пе́рві́сний усту́п ски́ду; погре-
бённый у. похо́ваний усту́п (ви́ступ); под-
во́дный у. підво́дний усту́п; плоскостно́й 
у. сбро́са площи́нний усту́п ски́ду; сбро́са 
прямоуго́льный у. сбро́са прямоку́тний 
усту́п ски́ду; ресекве́нтный у. сбро́са 
ресекве́нтний усту́п ски́ду; сбро́совый 
(сбро́сный, сбросно́й) у. скидни́й усту́п; 
сло́жный у. сбро́са складни́й усту́п ски́ду; 
тектони́ческий у. тектоні́чний усту́п; 
террасови́дный у. терасоподіб́ний усту́п 
(ви́ступ); у. подно́жья усту́п підні́жжя; 
у. размы́ва усту́п розми́ву; у. сбро́са 
усту́п ски́ду; у. терра́сы усту́п тера́си; 
у. флексу́ры усту́п флексу́ри; у-пы кот-
лови́ны усту́пи уло́го́вини; эрозио́нный 
(эрози́йный) у. ерозі́йний усту́п 

у́стье 1. (реки) ги́рло, -ла; ареа́льное у́. 
ареа́льне ги́рло; вися́чее у́. вися́че ги́рло; 
де́льтовое у́. де́льтове ги́рло; залива́емое у́. 
зали́ване ги́рло; изли́вшееся у́. виливне́ 
ги́рло; краево́е у́. крайове́ ги́рло; лаби-
ри́нтовое у́. лабіри́нтове ги́рло; просто́е у́. 
про́сте́ ги́рло; сло́жное у́. складне́ ги́рло; 
среди́нное у́. сере́динне ги́рло; у́. прито́ка 
ги́рло прито́ки; у́. реки́ ги́рло рі́чки (ріки́); 
фронта́льное у́. фронта́льне ги́рло; 
це́льное у́. суці́льне ги́рло; 

2. у́стя; база́льное у́. база́льне у́стя; до-
ба́вочное у́. додатко́ве у́стя; допол-
ни́тельное у́. додатко́ве у́стя; попере́чное у́. 
попере́чне у́стя; продо́льное у́. поздо́вжнє 
(подо́вжнє) у́стя; септа́льное у́. септа́льне 
у́стя; сифоносто́мное у́. сифоносто́мне 
у́стя; согла́сное у́. згі́дне у́стя; терми-
на́льное у́. терміна́льне у́стя; у́. же́рла 
вулка́на у́стя же́рла вулка́на; у́. одно-
ство́рчатой ра́ковины у́стя односту́лкової 
черепа́шки (му́шлі, ско́йки); у́. ра́ковины 

у́стя черепа́шки (му́шлі, ско́йки); у́. сква́-
жины у́стя свердлови́ни; у́. ша́хты у́стя 
ша́хти; у́. што́льни у́стя што́льні;  
эстуа́риевое у́. естуа́рієве у́стя 

у́стьевый, устьево́й 1. ги́рловий; у́-вая 
(у-ва́я) о́тмель ги́рлова обмі́лина; у́-вая 
(у-ва́я) ро́ссыпь ги́рлове розси́пище 
(ги́рловий ро́зсип); у́-вая (у-ва́я) ступе́нь 
ги́рловий усту́п (ви́ступ); у́-вое (у-во́е) 
о́зеро ги́рлове о́зеро; у́. (у.) бар ги́рловий 
бар; у́. (у.) поро́г ги́рловий поріѓ; 

2. устє́вий; у́-вая (у-ва́я) армату́ра 
устє́ва армату́ра; у́-вая (у-ва́я) ка́мерка 
устє́ва комі́рка; у́-вая (у-ва́я) пласти́нка 
устє́ва пласти́нка; у́-вое (у-во́е) давле́ние 
устє́вий тиск 

усть-и́кинский усть-і́кінський; у.-и́-кая 
сви́та усть-і́кінська сві́та 

у́стьице (реки, уменьш.) ги́рло 
у́стьичный продихо́вий; у́-ная кле́тка 

продихо́ва кліти́на; у́-ная щель продихо́ва 
щі́ли́на 

усть-ката́вский усть-ката́вський; у.-к-кая 
сви́та усть-ката́вська сві́та 

усть-у́хтинский усть-у́хтинський; у.-у́-кая 
сви́та усть-у́хтинська сві́та 

усть-яре́гский усть-яре́зький; у.-я-кая 
сви́та усть-яре́зька сві́та 

усы́панный усі́яний, поси́паний, обси́паний 
усыха́ние усиха́ння, висиха́ння 
утаги́т утагі́т, -ту 
утали́т уталі́т, -ту 
утахи́т утахі́т, -ту 
утёс бе́ски́д, -ду, бе́ске́д, -ду, бе́ске́т, -ту, 

(скала) ске́ля, -лі, т. -лею; берегово́й у. 
берегови́й бе́ски́д, берегови́й бе́ске́д, бере-
гови́й бе́ске́т, берегова́ ске́ля); о́стрый у. 
го́стрий бе́ски́д, го́стрий бе́ске́д, го́стрий 
бе́ске́т, го́стра ске́ля); рели́ктовый у. ре-
лі́ктова ске́ля 

утёсистый стрімча́стий, (скалистый) 
скеля́стий; у. бе́рег стрімча́стий (ске-
ля́стий) бе́рег 

уте́чка ви́тік, -току 
у́тинский у́тинський; у́-кая сви́та 

у́тинська сві́та 
утконо́сый качконо́сий; у. диноза́вр кач-

коно́сий диноза́вр 
утолще́ние 1. (действие) сто́вщення, по-

то́вщення, (неоконч. д. – ещё) сто́вщу-
вання, пото́вщування  

2. (утолщённое место) сто́вщення; бокало-
ви́дное (бокалообра́зное) у. келихоподі́бне 
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сто́вщення; втори́чное у. втори́нне 
сто́вщення; годи́чное у. річне́ сто́вщення; 
краевое у. крайове́ сто́вщення; ле́стничное у. 
східча́сте сто́вщення; маку́шечное у. вер-
ше́чкове (верхі́вкове) сто́вщення; мозо́лис-
тое у. мозоли́сте (мозоля́сте) сто́вщення; 
спира́льное у. спіра́льне сто́вщення; то́чеч-
ное у. точко́ве́ сто́вщення; у. ра́ковины 
сто́вщення черепа́шки (му́шлі, ско́йки) 

утолщённый сто́вщений, пото́вщений; 
у-ная ли́ния сто́вщена (пото́вщена) лі́нія; 
у. край сто́вщений (пото́вщений) край 

утомле́ние вто́ма, -ми, вто́млення; у. по-
ро́ды вто́ма поро́ди 

утоне́ние, утонче́ние 1. (действие) 
сто́ншення, пото́ншення, (неоконч. д. – 
ещё) сто́ншування, пото́ншування; 

2. (утончённое место) сто́ншення 
утонённый сто́ншений, пото́ншений;  

у-ное коле́но сто́ншене (пото́ншене) колі́но; 
у-ное крыло́ сто́ншене (пото́ншене) крило́ 

утонча́ться сто́ншуватися, -шується 
утопле́ние уто́плення, пото́плення 
уто́пленный уто́плений, пото́плений;  

у-ная доли́на уто́плена (пото́плена) до-
ли́на; у-ная река́ уто́плена рі́чка (ріка́) 

утрамбо́ванный утрамбо́ваний; у-ная 
гли́на утрамбо́вана гли́на 

утяжелённый обва́жнений; у. раство́р 
обва́жнений ро́зчин 

утяжели́тель обва́жнювач, -ча, т. -чем 
уфери́т уфери́т, -ту 
уферти́т уферти́т, -ту 
уфи́мский уфи́мський; у-кая сви́та 

уфи́мська сві́та; у. я́рус уфи́мський я́рус; 
у-кое плато́ уфи́мське плато́ 

уховёртка щи́павка, -ки, д. и п. -вці,  
р. мн. -вок 

уходя́щий витічни́й; у-щая вода́ витічна́ 
вода́ 

у́хтинский у́хтинський; у́-кая сви́та 
у́хтинська сві́та 

уча́сток діля́нка, -ки, д. и п. -нці, р. мн.  
-нок; безбороздово́й у. безборозе́нна ді-
ля́нка; межбороздно́й у. міжборозе́нна 
діля́нка; междни́щевый у. міждни́щева 
діля́нка; межперегоро́дочный у. міжпере-
горо́дкова діля́нка; у. газопрово́да діля́нка 
газопро́во́ду; у. ро́ссыпей діля́нка роз-
си́пищ (ро́зсипів); хамисти́ческий у. хамі-
сти́чна діля́нка; ша́хтный у. ша́хтна ді-
ля́нка; этало́нный у. етало́нна діля́нка 

уче́бный навча́льний; го́рное у-ное за-
веде́ние гірни́чий навча́льний за́клад 

уче́ние вче́ння, уче́ння; у. о биосфе́ре 
уче́ння про біосфе́ру; у. о вя́зкости у́гля́ 
уче́ння про в'я́зкість ву́гі́лля; у. о газооб-
ра́зных тела́х уче́ння про газоподі́бні тіла́; 
у. о гелоги́ческом вре́мени уче́ння про 
геологі́чний час; у. о землетрясе́ниях 
уче́ння про землетру́си; у. о не́фти уче́ння 
про на́фту; у. о происхожде́нии и эволю́ции 
расте́ний уче́ння про похо́дження та ево-
лю́цію росли́н; у. о симме́три́и уче́ння про 
симетрі́ю; у. о теплоте́ уче́ння про теплоту́; 
у. о фа́циях уче́ння про фа́ції; у. о фор-
ма́циях уче́ння про форма́ції; у. о фоссили-
за́ции уче́ння про фосиліза́цію; у. об 
оса́дочных поро́дах уче́ння про осадо́ві 
поро́ди; у. о стабилизи́рующем отбо́ре 
уче́ння про стабілізува́льний до́бі́р 

учёный вче́ний, уче́ний; го́рный у. ко-
мите́т гірни́чий уче́ний коміте́т 

ушире́ние розши́рення; камуфле́тное у. 
камуфле́тне розши́рення 

у́шицкий у́шицький; у́-кая сви́та 
у́шицька сві́та 

ушкообра́зный вушкоподі́бний; у-ная 
ра́ковина вушкоподі́бна черепа́шка 
(му́шля, ско́йка); у-ные вы́росты вушко-
поді́бні ви́рости 

ушно́й вушни́й; у-на́я ра́ковина вушна́ 
черепа́шка (му́шля, ско́йка) 

уще́листый уще́листий 
уще́лье уще́лина, -ни; абисса́льное у. 

абіса́льна уще́лина; вы́работанное 
ве́тром у. утво́рена ві́тром уще́лина; глу-
бо́кое у. глибо́ка уще́лина; го́рное у. гір-
ська́ уще́лина  

уще́рб шко́да, -ди, (урон) втра́та, -ти, 
(убыток) зби́ток, -тку, зби́тки, -ків 

уэвелли́т уевелі́т, -ту 
уэ́д уе́д, -ду 
уэддели́т уеделі́т, -ту 
уэкфилди́т уекфілди́т, -ту 
уэлльси́т уельси́т, -ту 
уэльви́т уельві́т, -ту 
уэ́льский уе́льський; ма́лое у-кое оледене́-

ние мале́ уе́льське зледені́ння (заледені́ння) 
уэни́т уені́т, -ту 
уэррии́т уерії́т, -ту 
уязви́мость ура́зли́вість, -вості, т. -вістю, 

вра́зли́вість, -вості, т. -вістю; у. экосисте́мы 
ура́зли́вість (вра́зли́вість) екосисте́ми 
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Ф 
 
фабиани́т фабіані́т, -ту 
фа́брика фа́брика; обогати́тельная ф. 

збага́чувальна фа́брика 
фабули́т фабулі́т, -ту 
фа́ва фа́ва, -ви 
фава́с фава́с, -са 
фава́с-цирко́н фава́с-цирко́н, -ну 
фавози́товый фавози́товый; ф. слой фа-

вози́товый шар  
фа́за фа́за, -зи; австри́йская ф. горооб-

разова́ния австрі́йська фа́за гороут-
во́рення; адыге́йская ф. скла́дчатости 
адиге́йська фа́за складча́стості; аккуму-
ляти́вная ф. акумуляти́вна фа́за; ал-
та́йская ф. скла́дчастости алта́йська фа́за 
складча́стості; альго́мская ф. горообра-
зова́ния альго́мська фа́за гороутво́рення; 
альпи́йская ф. горообразова́ния альпі́йська 
фа́за гороутво́рення; анди́йская (а́ндская) 
ф. горообразова́ния анді́йська (а́ндська) 
фа́за гороутво́рення; антеомо́рфная ф. 
антеомо́рфна фа́за; антидю́нная ф. анти-
дю́нна фа́за; анти́льская ф. анти́льська 
фа́за; арде́ннская ф. скла́дчатости ар-
де́нська фа́за складча́стості; арде́нская ф. 
арде́нська фа́за; аркти́ческая ф. аркти́чна 
фа́за; астури́йская ф. горообразова́ния 
астурі́йська фа́за гороутво́рення; асту-
ри́йская ф. скла́дчатости астурі́йська 
фа́за складча́стості; атланти́ческая ф. 
атланти́чна фа́за; атти́ческая ф. атти́чна 
фа́за; афто́нская ф. афто́нська фа́за; 
аше́льская ф. аше́льська фа́за; бореа́ль-
ная ф. бореа́льна фа́за; бранденбу́ргская ф. 
бранденбу́рзька фа́за; брето́нская ф. бре-
то́нська фа́за; вала́шская ф. скла́дча-
тости воло́ська фа́за складча́стості; везу-
виа́льная ф. везувіа́льна фа́за; везу-
виа́льная ф. вулкани́ческой де́ятельнос-
ти везувіа́льна фа́за вулкані́чної дія́льно-
сті; вермо́нтская ф. вермо́нтська фа́за; 
віско́нсинская ф. оледене́ния віс-
ко́нсинська фа́за зледені́ння (заледені́ння); 
ви́слинская ф. оледене́ния ві́слинська 
фа́за зледені́ння (заледенін́ня); восточно-
кавка́зская ф. скла́дчатости східнокав-
ка́зька фа́за складча́стості; вытесня́ющая ф. 
виті́снювальна фа́за; га́зовая ф. извер-

же́ния га́зова фа́за ви́верження; газооб-
ра́зная ф. газоподі́бна фа́за; геокра-
ти́ческая ф. геократи́чна фа́за; геохи-
ми́ческая ф. геохімі́чна фа́за; ге́рцинская 
ф. горообразова́ния ге́рцинська фа́за го-
роутво́рення; гла́вная ф. землетрясе́ния 
головна́ (основна́) фа́за землетру́су; голь-
шти́нская межледнико́вая ф. голь-
шти́нська міжльодовико́ва фа́за; гомо-
ге́нная ф. гомоге́нна фа́за; де́йстерская ф. 
скла́дчатости де́йстерська фа́за склад-
ча́стості; деструкти́вная ф. деструкти́вна 
фа́за; диспе́рсная ф. колло́ида диспе́рсна 
фа́за коло́їду; доальго́нская ф. горообра-
зова́ния доальго́нська фа́за гороут-
во́рення; доархе́йская ф. горообразо-
ва́ния доархе́йська фа́за гороутво́рення; 
доне́цкая ф. скла́дчатости доне́цька фа́за 
складча́стості; древневала́шская ф. дав-
ньоволо́ська фа́за; древнекиммери́йская 
ф. горообразова́ния давньокімері́йська фа́за 
гороутво́рення; древнекиммери́йская ф. 
скла́дчатости давньокімері́йська фа́за 
складча́стості; древнерода́нская ф.  
давньорода́нська фа́за; древнешти-
ри́йская ф. давньоштирі́йська фа́за; 
дю́нная ф. дю́нна фа́за; жи́дкая ф. рідка́ 
фа́за; заа́льская ф. скла́дчатости заа́ль-
ська фа́за складча́стості; закалённая ф. 
загарто́вана фа́за; заключи́тельная ф. 
заклю́чна фа́за; звёздная ф. зіркова́ фа́за; 
изометри́ческая ф. ізометри́чна фа́за; 
инсубри́йская ф. скла́дчатости інсуб-
рі́йська фа́за складча́стості; интрателлу-
ри́ческая ф. кристаллиза́ции інтрателу-
ри́чна фа́за кристаліза́ції; каре́льская ф. 
скла́дчатости каре́льська фа́за склад-
ча́стості; каспи́йская ф. каспі́йська фа́за; 
киларне́йская ф. горообразова́ния кіла-
рне́йська фа́за гороутво́рення; кимме-
ри́йская ф. кімері́йська фа́за; клима-
ти́ческая ф. клімати́чна фа́за; коне́чная ф. 
кінце́ва фа́за; лаби́нская ф. скла́дчатости 
лабі́нська фа́за складча́стості; лавре́нтьев-
ская ф. горообразова́ния лавре́нтієвська 
фа́за гороутво́рення; ларами́йская ф. 
скла́дчатости ларамі́йська фа́за склад-
ча́стості; лока́льная ф. лока́льна (місце́ва) 
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фа́за; магма́то-пневматолити́ческая ф. 
магма́то-пневматоліти́чна фа́за; марси́йс-
кая ф. марсі́йська фа́за; многокомпо-
не́нтная ф. багатокомпоне́нтна фа́за; 
морфологи́ческая ф. морфологі́чна фа́за; 
нача́льная ф. початко́ва фа́за; нева́дская 
ф. скла́дчатости нева́дська фа́за склад-
ча́стості; нижнедево́нская ф. горообра-
зова́ния нижньодево́нська фа́за гороут-
во́рення; новоавстри́йская ф. новоавст-
рі́йська фа́за; новокиммери́йская ф. 
скла́дчатости новокімері́йська фа́за скла-
дча́стості; новоларами́йская ф. новола-
рамі́йська фа́за; новорода́нские фа́зы 
новорода́нські фа́зи; орогени́ческая ф. 
геотектони́ческого ци́кла орогені́чна 
фа́за геотектоніч́ного ци́клу; орогеосин-
клина́льная ф. геотектони́ческого 
ци́кла орогеосинкліна́льна фа́за геотекто-
ні́чного ци́клу; панафрика́нская ф. 
скла́дчатости панафрика́нська фа́за скла-
дча́стості; пароксизма́льная ф. пароксиз-
ма́льна фа́за; пирене́йская ф. горообра-
зова́ния пірене́йська фа́за гороутво́рення; 
пирене́йская ф. скла́дчатости піре-
не́йська фа́за складча́стості; плейсто-
це́новая ф. плейстоце́нова фа́за; пневма-
тогидротерма́льная ф. пневматогідро-
терма́льна фа́за; повто́рная ф. крис-
таллиза́ции повто́рна фа́за кристаліза́ції; 
подви́жная ф. рухо́ма фа́за; полипровин-
циа́льная ф. поліпровінціа́льна фа́за; по-
лирегиона́льная ф. полірегіона́льна фа́за; 
постоя́нная ф. пості́йна фа́за; предва-
ри́тельная ф. землетрясе́ния попере́дня 
фа́за землетру́су; промежу́точная ф. про-
мі́жна фа́за; профети́ческая ф. профе-
ти́чна фа́за; пузы́рчатая ф. пузи́рча́ста 
(пухи́рча́ста) фа́за; пфа́льцская ф. горо-
образова́ния пфа́льцська фа́за гороут-
во́рення; пфа́льцская ф. скла́дчатости 
пфа́льцська фа́за складча́стості; пыльце-
ва́я ф. пилко́ва фа́за; раннеавстри́йская 
ф. скла́дчатости ранньоавстрі́йська фа́за 
складча́стості; региона́льная ф. регіо-
на́льна фа́за; регресси́вная ф. регреси́вна 
фа́за; реликтоэндеми́ческая ф. релікто-
ендемі́чна фа́за; рессе́нкская ф. 
скла́дчатости ресе́нкська фа́за склад-
ча́стості; ретрогресси́вная ф. ретрогре-
си́вна фа́за; ро́нская ф. горообразова́ния 
ро́нська фа́за гороутво́рення; ро́нская ф. 

скла́дчатости ро́нська фа́за складча́стості; 
рудного́рская ф. рудногі́рська фа́за; 
ру́ппельская ф. ру́пельська фа́за; 
саа́льская ф. саа́льська фа́за; саа́льско-
пфа́льцская ф. саа́льсько-пфа́льцська 
фа́за; саа́мская ф. горообразова́ния 
саа́мська фа́за гороутво́рення; са́вская ф. 
скла́дчатости са́вська фа́за складча́стості; 
салаи́рская ф. скла́дчатости салаїр́ська 
фа́за складча́стості; салги́рская ф. горо-
образова́ния салгі́рська фа́за гороут-
во́рення; са́рдская ф. скла́дчатости 
са́рдська фа́за складча́стості; сау́рская ф. 
скла́дчатости сау́рська фа́за склад-
ча́стості; свекофе́нская ф. горообразо-
ва́ния свекофе́нська фа́за гороутво́рення; 
свобо́дная ф. ві́льна фа́за; скандина́вская 
ф. скла́дчатости скандина́вська фа́за 
складча́стості; сольфата́рная ф. сольфа-
та́рна фа́за; средиземномо́рская ф. 
скла́дчатости середземномо́рська фа́за 
складча́стості; среднедево́нская ф. горо-
образова́ния середньодево́нська фа́за 
гороутво́рення; ста́рческая ф. старе́ча 
фа́за; стациона́рная ф. стаціона́рна фа́за; 
субаркти́ческая ф. субаркти́чна фа́за; 
субатланти́ческая ф. субатланти́чна фа́за; 
суббореа́льная ф. суббореа́льна фа́за; 
субге́рцинская ф. горообразова́ния суб-
ге́рцинська фа́за гороутво́рення; су-
де́тская ф. скла́дчатости суде́тська фа́за 
складча́стості; тако́нская ф. горообразо-
ва́ния тако́нська фа́за гороутво́рення; 
тако́нская ф. скла́дчатости тако́нська 
фа́за складча́стості; тангенциа́льная ф. 
тангенціа́льна фа́за; тафрогенети́ческая 
ф. геотектони́ческого ци́кла тафрогене-
ти́чна фа́за геотектоні́чного ци́клу; твёр-
дая ф. тверда́ фа́за; тектони́ческая ф. 
тектоні́чна фа́за; трансгресси́вная ф.  
трансгреси́вна фа́за; триспи́льская ф. 
горообразова́ния триспі́льська фа́за горо-
утво́рення; трондье́мская ф. горообразо-
ва́ния трондьє́мська фа́за гороутво́рення; 
упру́гая ф. пру́жна́ фа́за; ура́льская ф. 
скла́дчатости ура́льська фа́за склад-
ча́стості; ф. анаба́зиса фа́за анаба́зису; ф. 
выпаде́ния пе́пла фа́за випаді́ння по́пелу; 
ф. волны́ фа́за хви́лі; ф. втори́чной ре-
зо́рбции эпиро́ста фа́за втори́нної ре-
зо́рбції епіро́сту; ф. вулкани́ческой 
де́ятельности фа́за вулкані́чної дія́льності; 
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ф. выделе́ний сольфата́р фа́за ви́ділень 
сольфата́р; ф. выпаде́ния из распла́ва 
фа́за випаді́ння з ро́зплаву; ф. геотекто-
ни́ческого ци́кла анате́ксиса фа́за геоте-
ктоні́чного ци́клу анате́ксису; ф. диастро-
фи́зма фа́за діастрофі́зму; ф. дря́хлости 
фа́за старе́зності; ф. землетрясе́ния фа́за 
землетру́су; ф. изверже́ния вулка́на фа́за 
ви́верження вулка́на; ф. катаба́зиса фа́за 
катаба́зису; ф. кристаллиза́ции фа́за кри-
сталіза́ціі; ф. магмати́ческой де́ятельно-
сти фа́за магмати́чної дія́льності; ф. мета-
ба́зиса фа́за метаба́зису; ф. минерали-
за́ции фа́за мінераліза́ції; ф. неоэнде́мика 
фа́за неоенде́міка; ф. оледене́ния фа́за 
зледені́ння (заледені́ння); ф. ооспо́ры фа́за 
ооспо́ри; ф. орудне́ния фа́за зрудені́ння; 
ф. отстава́ния фа́за відстава́ння; ф. пер-
ви́чной резо́рбции эпиро́ста фа́за пер-
ви́нної резо́рбції епіро́сту; ф. переме-
жа́ющейся де́ятельности фа́за пере-
мі́жної дія́льності; ф. Перре́та фа́за Пер-
ре́та; ф. радиа́льного тектогене́за фа́за 
радіа́льного тектогене́зу; ф. растяже́ния 
фа́за розтя́гнення; ф. рудоотложе́ния фа́за 
рудовідкла́дення; ф. сжа́тия фа́за 
сти́снення (сти́ску); ф. складкообразо-
ва́ния фа́за складкоутво́рення; ф. сейсмо-
гра́ммы фа́за сейсмогра́ми; ф. скла́дча-
тости фа́за складча́стості; ф. стасиба́зиса 
фа́за стасиба́зису; ф. тектогене́за фа́за 
тектогене́зу; ф. типогене́за фа́за типоге-
не́зу; ф. типо́лиза фа́за типо́лізу; ф. типо-
ста́за фа́за типоста́зу; ф. увеличе́ния фа́за 
збіл́ьшення; ф. уменьше́ния фа́за зме́н-
шення; ф. уме́ренной де́ятельности фа́за 
помі́рної дія́льності; ф. эро́зии фа́за еро́зії; 
ф-зы биогене́за фа́зи біогене́зу; ф-зы фи-
лоци́кла фа́зи філоци́клу; хинга́нская ф. 
хінга́нська фа́за; штири́йская ф. 
скла́дчатости штирі́йська фа́за склад-
ча́стості; э́льбская ф. оледене́ния 
е́льбська фа́за зледені́ння (заледені́ння); 
эоплейстоце́новая ф. еоплейстоце́нова 
фа́за; эри́йская ф. скла́дчатости ері́йська 
фа́за складча́стості; эрупти́вная ф. еруп-
ти́вна фа́за; эффузи́вная ф. кристалли-
за́ции ефузи́вна фа́за кристаліза́ції; 
эе́мская межледнико́вая ф. еє́мська між-
льодовико́ва фа́за; эе́мская ф. оледене́ния 
еє́мська фа́за зледені́ння (заледені́ння); 
ю́ная субге́рцинская ф. скла́дчатости 

ю́на субге́рцинська фа́за складча́стості; 
юнокиммери́йская ф. скла́дчатости 
юнокімері́йська фа́за складча́стості; юно-
штири́йская ф. юноштирі́йська фа́за; 
я́дерная ф. я́дерна фа́за 

фазеоли́новый фазеолі́новий; ф. ил 
фазеолі́новий мул (наму́л) 

фазиа́л фазіа́л, -лу 
фазини́т фазині́т, -ту 
фа́зовый фа́зовий; максима́льный ф. 

и́мпульс максима́льний фа́зовий і́мпульс; 
минима́льный ф. и́мпульс мініма́льний 
фа́зовий і́мпульс; рентгенометри́ческий 
ф. ана́лиз рентгенометри́чний фа́зовий 
ана́ліз; ф-вая проница́емость фа́зова про-
ни́кність; ф-вая прохо́дка фа́зова про-
хо́дка; ф-вая систе́ма фа́зова систе́ма;  
ф-вое искаже́ние фа́зове ви́кривлення;  
ф-вое превраще́ние фа́зове перетво́рення; 
ф-вое равнове́сие фа́зова рівнова́га; 
ф. ана́лиз фа́зовий ана́ліз; ф. перехо́д 
фа́зовий перехі́д; ф. пери́од фа́зовий пе-
рі́од; ф. спектр фа́зовий спектр; ф. у́гол 
фа́зовий кут 

файл файл, -ла 
файрбанки́т файрбанкі́т, -ту 
файрфильди́т файрфільди́т, -ту 
файлчилди́т файлчилди́т, -ту 
фа́кел фа́кел, -ла 
факели́т факелі́т, -ту 
факело́идный факело́їдний 
фа́кельный фа́кельний 
фако́ид фако́їд, -да 
факоида́льный факоїда́льний 
факоли́т факоліт́, -ту; цеоли́товый ф. 

цеолі́товий факолі́т 
факоли́товый факоліт́овий 
факопи́д факопі́д, -ду 
факти́ческий факти́чний; ф-кая добы́ча 

факти́чний ви́добуток (добу́ток); ф. коэф-
фицие́нт факти́чний коефіціє́нт; ф-кое 
испаре́ние факти́чне випаро́вування  
(випарува́ння) 

фа́ктор фа́ктор, -ра, чи́нник, -ка; абио-
ти́ческий ф. абіоти́чний фа́ктор; азо-
на́льный ф. азона́льний фа́ктор (чи́нник); 
антропоге́нный ф. антропоге́нний фа́ктор 
(чи́нник); атмосфе́рный ф. атмосфе́рний 
фа́ктор (чи́нник); биоге́нный ф. біоге́нний 
фа́ктор (чи́нник); биоти́ческий ф. біо-
ти́чний фа́ктор (чи́нник); биоцент-
ри́ческий ф. біоцентри́чний фа́ктор 
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(чи́нник); га́зовый ф. га́зовий фа́ктор 
(чи́нник); газоконденса́тный ф. газокон-
денса́тний фа́ктор (чи́нник); геогра-
фи́ческий ф. географіч́ний фа́ктор 
(чи́нник); геологи́ческий ф. геологі́чний 
фа́ктор (чи́нник); геометри́ческий ф. гео-
метри́чний фа́ктор (чи́нник); геоморфоло-
ги́ческий ф. геоморфологі́чний фа́ктор 
(чи́нник); геофизи́ческий ф. геофізи́чний 
фа́ктор (чи́нник); гранулометри́ческий ф. 
гранулометри́чний фа́ктор (чи́нник); 
зона́льный ф. зона́льний фа́ктор 
(чи́нник); информацио́нный ф. інформа-
ці́йний фа́ктор (чи́нник); истори́ческий ф. 
істори́чний фа́ктор (чи́нник); климати́чес-
кий ф. клімати́чний фа́ктор (чи́нник); 
конденсатога́зовый ф. конденсато-
га́зовий фа́ктор (чи́нник); косми́ческий ф. 
косміч́ний фа́ктор (чи́нник); ледо́вый ф. 
льодови́й фа́ктор (чи́нник); лими-
ти́рующий ф. обме́жений фа́ктор 
(чи́нник); металлогени́ческий ф. метало-
гені́чний фа́ктор (чи́нник); мутаге́нный ф. 
мутаге́нний фа́ктор (чи́нник); обус-
ла́вливающий ф. зумо́влювальний 
фа́ктор (чи́нник); популяцио́нный ф. 
популяці́йний фа́ктор (чи́нник); при-
ро́дный ф. приро́дний фа́ктор (чи́нник); 
рудоконтроли́рующий ф. рудоконт-
ро́льний (рудопереві́рчий) фа́ктор 
(чи́нник); тектони́ческий ф. тектоні́чний 
фа́ктор (чи́нник); терми́ческий ф. тер-
мі́чний фа́ктор (чи́нник); ф. вре́мени фа́ктор 
(чи́нник) ча́су; ф. выве́тривания фа́ктор 
(чи́нник) виві́трювання (зві́трювання); 
ф. кисло́тности фа́ктор (чи́нник) кис-
ло́тності; ф. мигра́ции фа́ктор (чи́нник) 
мігра́ціі; ф. минера́льного равнове́сия 
фа́ктор (чи́нник) мінера́льної рівнова́ги; 
ф. накопле́ния фа́ктор (чи́нник) нагро-
ма́дження (накопи́чення); ф. равнове́сия 
фа́ктор (чи́нник) рівнова́ги; ф. слоеобра-
зова́ния фа́ктор (чи́нник) шароутво́рення; 
ф. солёности фа́ктор (чи́нник) соло́ності; 
ф. среды́ фа́ктор (чи́нник) середо́вища; 
ф. щёлочности фа́ктор (чи́нник) лу́жності; 
ф. эффекти́вности геологоразве́дочных 
рабо́т фа́ктор (чи́нник) ефекти́вності гео-
логорозві́дувальних робі́т; физи́ческий ф. 
фізи́чний фа́ктор (чи́нник); хими́ческий ф. 
хімі́чний фа́ктор (чи́нник); эволюцио́н-

ный ф. еволюці́йний фа́ктор (чи́нник); 
эдафи́ческий ф. едафі́чний фа́ктор (чи́нник); 
экологи́ческий ф. екологі́чний фа́ктор 
(чи́нник); экстрема́льный ф. екстре-
ма́льний фа́ктор (чи́нник) 

фа́кторный фа́кторний; ф. ана́лиз 
фа́кторний ана́ліз 

факту́рный факту́рний; ф-ная обра-
бо́тка ка́мня факту́рна обро́бка ка́меню 

фала́нговый фала́нговий; ф-вая 
фо́рмула фала́нгова фо́рмула 

фале́ни мн. фале́ні (нескл.); бе́лые ф. 
бі́лі фале́ні; кра́сные ф. черво́ні фале́ні 

фали́т фалі́т, -ту 
фалкондои́т фалкондої́т, -ту 
фалуни́т фалуні́т, -ту 
фальба́нд фальба́нд, -да 
фальзекрура́лиум фальзекрура́ліум, -му 
фальзекрура́льный фальзекрура́льний 
фалькенстени́т фалькенстені́т, -ту 
фалькенхайни́т фалькенхайні́т, -ту 
фалькмани́т фалькмані́т, -ту 
фальци́феры мн. фальци́фери, -фер 
фальши́вый фальши́вий; ф-вая спа́й-

ность фальши́ва спа́йність 
фальэ́рц фалье́рц, -цу 
фаматини́т фаматині́т, -ту 
фаме́нский фаме́нський; ф. век фа-

ме́нський вік; ф. я́рус фаме́нський я́рус 
фанагори́йский фанагорі́йський; ф-кие 

слои́ фанагорі́йські шари́  
фангломера́т фангломера́т, -ту; ф. про-

лювиа́льного происхожде́ния фангломе-
ра́т пролювіа́льного похо́дження 

фанери́т фанери́т, -ту 
фанери́товый фанери́товий; ф-вая 

структу́ра фанери́това структу́ра 
фанеробиоли́т фанеробіолі́т, -ту 
фанероге́нный фанероге́нний; ф-ная 

поро́да фанероге́нна поро́да 
фанерогенети́ческий фанерогенети́чний; 

ф. вид фанерогенети́чний вид; ф. тип фа-
нерогенети́чний тип 

фанерогиали́новый фанерогіалі́новий; 
ф-вая поро́да фанерогіалі́нова поро́да;  
ф-вая структу́ра фанерогіалі́нова структу́ра 

фанеродаци́т фанеродаци́т, -ту 
фанерозо́й фанерозо́й, -зо́ю 
фанерозо́йский фанерозо́йський; ф-кая 

эоноте́ма фанерозо́йська еоноте́ма; ф. эо́н 
фанерозо́йський ео́н 
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фанерокристалли́ческий фанерокрис-
талі́чний; ф-кая структу́ра фанерокрис-
талі́чна структу́ра 

фанероме́рный фанеромі́рний; ф-ная 
поро́да фанеромі́рна поро́да; ф-ная струк-
ту́ра фанеромі́рна структу́ра 

фантоло́гия фантоло́гія, -гії; геоло-
ги́ческая ф. геологіч́на фантоло́гія 

фанто́м фанто́м, -ма 
фанто́мный фанто́мний; ф-ные крис-

та́ллы фанто́мні криста́ли; ф. эта́п нефте-
газообразова́ния фанто́мний ета́п нафто-
газоутво́рення 

фара́д, фара́да фара́д, -да, фара́да, -ди 
фараллони́т фаралоні́т, -ту 
фараони́т фараоні́т, -ту 
фаратсихи́т фаратсихі́т, -ту 
фарва́тер фарва́тер, -ра 
фарги́т фаргі́т, -ту 
фаретро́нный фаретро́нний; ф. скеле́т 

фаретро́нний скеле́т 
фареэли́т фареелі́т, -ту 
фармаки́т фармакі́т, -ту 
фармаколи́т фармаколі́т, -ту; ма́гние-

вый ф. ма́гнієвий фармаколіт́ 
фармакопири́т фармакопіри́т, -ту 
фармакосидери́т фармакосидери́т, -ту 
фармакохальци́т фармакохальци́т, -ту 
фарризи́т фаризи́т, -ту 
фаррингтони́т фарингтоні́т, -ту 
фарсунди́т фарсунди́т, -ту 
фарфо́р фа́рфо́р, -ру, порцеля́на, -ни 
фарфорови́дный фарфороподі́бний; ф-ная 

сте́нка фарфороподі́бна сті́нка; ф-ная струк-
ту́ра фарфороподі́бна структу́ра; ф-ная текс-
ту́ра фарфороподі́бна тексту́ра; ф-ная 
фораминифе́ра фарфороподі́бна форамі-
ніфе́ра; ф. слой фарфороподі́бний шар  

фарфо́ровый фа́рфо́ровий; паро́сская  
ф-вая гли́на паро́ська фа́рфо́рова гли́на;  
ф-вая гли́на фа́рфо́рова гли́на; ф-вая я́шма 
фа́рфо́рова я́шма; ф. бискви́т фа́рфо́ровий 
біскві́т; ф. ка́мень фа́рфо́ровий ка́мінь; 
ф. слой фа́рфо́ровий шар  

фас фас, -су; норма́льный ф. норма́льний 
фас; перви́чный ф. перви́нний фас; ф. кри-
ста́лла фас криста́ла; ф. сбро́са фас ски́ду; 
ф. сдви́га фас зсу́ву; эрозио́нный (эро-
зи́йный) ф. ерозі́йний фас 

фасе́т, фаце́т фасе́т, -та, фаце́т, -та 
фасе́точный, фасе́тчатый, фаце́точный, 

фаце́тчатый фасе́точний, фасе́тчастий,  

фаце́точний, фаце́тчастий; ф. валу́н фа-
се́точний (фасе́тчастий, фаце́точний, фа-
це́тчастий) валу́н; ф. глаз фасе́точне  
(фасе́тчасте, фаце́точне, фаце́тчасте) о́ко 

фассаи́т фасаїт́, -ту 
фасцикоста́тный фасцикоста́тний; ф-ная 

скульпту́ра фасцикоста́тна скульпту́ра 
фасцикули́т фасцикулі́т, -ту 
фасцикуля́рный фасцикуля́рний; ф. ко-

ра́лл фасцикуля́рний кора́л; ф. сто́лбик 
фасцикуля́рний сто́впчик 

фасцио́ла фасціо́ла, -ли; база́льная ф. 
база́льна фасціо́ла; бокова́я ф. бічна́ (бо-
кова́) фасціо́ла; внепетало́идная ф. поза-
петало́їдна фасціо́ла; внутрипетало́идная ф. 
внутрішньопетало́їдна фасціо́ла; диффу́з-
ная ф. дифу́зна фасціо́ла; латера́льная ф. 
латера́льна фасціо́ла; маргина́льная ф. 
маргіна́льна фасціо́ла 

фасциоля́рный фасціоля́рний; ф. ва́лик 
фасціоля́рний ва́лик 

фатали́зм фаталі́зм, -му 
фатери́т фатери́т, -ту 
фаузери́т фаузери́т, -ту; ма́гниевый ф. 

ма́гнієвий фаузери́т; ци́нковый ф. 
ци́нковий фаузери́т 

фаулери́т фаулери́т, -ту 
фа́уна фа́уна, -ни; абисса́льная ф. абі-

са́льна фа́уна; барофи́льная ф. баро-
фі́льна фа́уна; батиа́льная ф. батіа́льна 
фа́уна; бенти́ческая ф. бенти́чна фа́уна; 
бенто́нная ф. бенто́нна фа́уна; бе́нтосная ф. 
бе́нтосна фа́уна; бре́йская ф. бре́йська 
фа́уна; ве́ндская ф. беспозвоно́чных 
ве́ндська фа́уна безхребе́тних; виллаф-
ра́нкская ф. вілафра́нкська фа́уна; воз-
враща́ющаяся ф. поверта́льна фа́уна; 
возобновля́ющаяся ф. відно́влювальна 
фа́уна; вы́тесненная ф. ви́тиснена фа́уна; 
гомеомо́рфная ф. гомеомо́рфна фа́уна; 
до́нная ф. до́нна фа́уна; ка́рликовая ф. 
ка́рликова фа́уна; колониа́льная ф. коло-
ніа́льна фа́уна; континента́льная ф. кон-
тинента́льна фа́уна; криптоге́нная ф. 
криптоге́нна фа́уна; листоза́вровая ф. 
листоза́врова фа́уна; малоро́слая ф. мало-
ро́сла фа́уна; морска́я ф. морська́ фа́уна; 
обеднённая ф. збі́днена фа́уна; повто-
ря́ющаяся ф. повто́рювальна фа́уна; посто-
ро́нняя ф. сторо́ння фа́уна; рекурре́нтная ф. 
рекуре́нтна фа́уна; суперси́товая ф. супер-
си́това фа́уна; тетрапо́дная ф. тетрапо́дна 
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фа́уна; угнетённая ф. пригніч́ена фа́уна; 
ультраабисса́льная ф. ультраабіса́льна 
фа́уна; ф. камени́стого гру́нта фа́уна кам'я-
ни́стого (каменя́стого, камени́стого) ґру́нту; 
ф. птиц фа́уна птахі́в; ф. ше́льфа фа́уна 
ше́льфу; фациа́льная ф. фаціа́льна фа́уна 

фауни́стика фауні́стика, -ки, д. и п. -тиці 
фаунисти́ческий фауністи́чний; ф-кая 

зо́на фауністи́чна зо́на; ф-кая прови́нция 
фауністи́чна прові́нція; ф. горизо́нт фауніс-
ти́чний горизо́нт; ф. зака́зник фауністи́чний 
зака́зни́к; ф. када́стр фауністи́чний када́стр; 
ф. ко́мплекс фауністи́чний ко́мплекс 

фаунихро́н фауніхро́н, -на 
фаусти́т фаусти́т, -ту 
фа́фский фа́фський; ф. тип фа́фський 

тип 
фацело́идный фацело́їдний; ф. кора́лл 

фацело́їдний кора́л 
фациа́льно-структу́рный фаціа́льно-

структу́рний; ф.-с. барье́р фаціа́льно-
структу́рний бар'є́р 

фациа́льный фаціа́льний; ф-ная зо́на 
фаціа́льна зо́на; ф-ная ка́рта фаціа́льна 
ка́рта (ма́па); ф-ная па́чка фаціа́льна 
па́чка; ф-ная се́рия фаціа́льна се́рія;  
ф-ная стратифика́ция фаціа́льна страти-
фіка́ція; ф-ная фа́уна фаціа́льна фа́уна;  
ф-ная цикли́чность фаціа́льна цик-
лі́чність; ф-ное измене́ние фаціа́льна змі́на; 
ф-ные взаимоотноше́ния фаціа́льні взаємо-
зв'язки́; ф-ные усло́вия фаціа́льні умо́ви;  
ф-ные швы фаціа́льні шви; ф. ана́лиз фа-
ціа́льний ана́ліз; ф. ана́лог фаціа́льний 
ана́лог; ф. ко́мплекс фаціа́льний ко́мплекс; 
ф. ряд фаціа́льний ряд 

фа́ция фа́ція, -ції; абисса́льная ф. абі-
са́льна фа́ція; а́йсберговая ф. а́йсбергова 
фа́ція; амфиболи́товая ф. амфіболі́това 
фа́ція; антиседиментацио́нная ф. антисе-
диментаці́йна фа́ція; барха́нная ф. бар-
ха́нна фа́ція; барье́рная ф. бар'є́рна фа́ція; 
батиа́льная ф. батіа́льна фа́ція; берегова́я ф. 
берегова́ фа́ція; биоге́рмная ф. біоге́рмна 
фа́ція; биотурба́циевая морска́я ф. біотур-
ба́цієва морська́ фа́ція; брахиопо́довая ф. 
брахіопо́дова фа́ція; викори́рующая ф. 
вікору́юча (вікорува́льна) фа́ція; внутри-
континента́льная ф. внутрішньоконти-
нента́льна фа́ція; вулкани́ческая ф. вул-
кані́чна фа́ція; геосинклина́льная ф. гео-
синкліна́льна фа́ція; геохими́ческая ф. 

геохімі́чна фа́ція; геохими́ческая восста-
нови́тельная ф. геохімі́чна відно́вна 
фа́ція; геохими́ческая окисли́тельная ф. 
геохімі́чна оксидаці́йна (окисна́, оки́сню-
вальна) фа́ція; геохими́ческая резковос-
станови́тельная ф. геохімі́чна різковід-
но́вна фа́ція; геохими́ческая резкоокис-
ли́тельная ф. геохімі́чна різкооксидаці́йна 
(різкоокисна́, різкооки́снювальна) фа́ція; 
геохими́ческая слабовосстанови́тельная ф. 
геохімі́чна слабовідно́вна фа́ція; геохими́чес-
кая слабоокисли́тельная ф. геохімі́чна 
слабооксидаці́йна (слабоокисна́, слабооки́с-
нювальна) фа́ція; гетеромези́ческая ф. 
гетеромези́чна фа́ція; гетеротропи́ческая ф. 
гетеротропі́чна фа́ція; гидрохими́ческая ф. 
гідрохімі́чна фа́ція; гиппури́товая ф. гі-
пури́това фа́ція; гли́нистая ф. гли́ниста 
(гли́няста) фа́ція; глобигери́новая ф. гло-
бігери́нова фа́ція; глуби́нная ф. глиби́нна 
фа́ція; глубоково́дная ф. глибоково́дна 
фа́ція; грана́товая ф. грана́това фа́ція; 
гранули́товая ф. гранулі́това фа́ція; грап-
толи́товая ф. граптолі́това фа́ція; гуано-
зооге́нная ф. гуанозооге́нна фа́ція; 
де́льтовая ф. де́льтова фа́ція; делю-
виа́льная ф. делювіа́льна фа́ція; железо-
ру́дная ф. залізору́дна фа́ція; же́рловая ф. 
же́рлова фа́ція; зеленосла́нцевая ф. зеле-
носла́нцева фа́ція; зооге́нная ф. терми-
ни́ктов зооге́нна фа́ція терміні́ктів; извест-
ко́вая ф. вапня́на фа́ція; известко́во-
доломи́товая ф. вапня́но-доломі́това 
фа́ція; изопи́ческая ф. ізопіч́на фа́ція; 
ископа́емая ф. викопна́ фа́ція; ка́рстова ф. 
ка́рстова фа́ція; коллювиа́льна ф. колю-
віа́льна фа́ція; конкре́тная ф. конкре́тна 
фа́ція; конта́ктовая ф. конта́ктова фа́ція; 
континента́льная ф. континента́льна 
фа́ція; кора́лловая ф. кора́лова фа́ція; 
лагу́нная ф. лагу́нна фа́ція; леднико́вая ф. 
льодовико́ва фа́ція; лигодинами́ческая ф. 
лігодинамі́чна фа́ція; лима́нная ф. ли-
ма́нова фа́ція; лимни́ческая ф. лімні́чна 
фа́ція; литологи́ческая ф. літологі́чна 
фа́ція; литора́льная ф. літора́льна фа́ція; 
ме́ргелистая ф. ме́ргелиста фа́ція; мелко-
во́дно-морска́я ф. мілково́дно-морська́ 
фа́ція; метаморфи́ческая ф. метаморфі́чна 
фа́ція; метасомати́ческая ф. метасома-
ти́чна фа́ція; минералоги́ческая ф. глу-
би́нности мінералогі́чна фа́ція глиби́нності; 
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минера́льная ф. мінера́льна фа́ція; мо-
ро́зно-нивацио́нная ф. моро́зно-ніваці́йна 
фа́ція; моро́зно-солифлюкацио́нная ф. 
моро́зно-соліфлюкаці́йна фа́ція; морска́я ф. 
морська́ фа́ція; назе́мная ф. назе́мна 
фа́ція; неземна́я ф. неземна́ фа́ція; не-
ри́товая (нерити́ческая) ф. нери́това 
(нерити́чна) фа́ція; несовмести́мая ф. 
несумі́сна фа́ція; нефтематери́нская ф. 
нафтоматери́нська фа́ція; нефтено́сная ф. 
нафтоно́сна фа́ція; нуммули́товая ф. ну-
мулі́това фа́ція; озёрная ф. озе́рна фа́ція; 
оса́дочная ф. осадо́ва фа́ція; о́тмельная ф. 
обмі́линна фа́ція; основна́я ф. основна́ 
фа́ція; палеонтологи́ческая ф. палеонто-
логі́чна фа́ція; пелаги́ческая ф. пелагі́чна 
фа́ція; перикла́зовая ф. перикла́зова 
фа́ція; перифери́ческая пло́тная ф. пе-
рифери́чна щі́льна фа́ція; перифери́чес-
кая ф. перифери́чна фа́ція; перфляцио́н-
ная ф. перфляці́йна фа́ція; петрогра-
фи́ческая ф. петрографі́чна фа́ція; пирок-
сени́товая ф. піроксені́това фа́ція; плат-
фо́рменная ф. платфо́рмна фа́ція; пля́же-
вая ф. пля́жова фа́ція; пограни́чная ф. 
пограни́чна фа́ція; подво́дно-гиперге́нная ф. 
підво́дно-гіперге́нна фа́ція; подво́дно-
лугова́я ф. підво́дно-лугова́ фа́ція; под-
во́дно-элювиа́льная ф. підво́дно-елювіа́ль-
на фа́ція; подземново́дная ф. підземново́дна 
фа́ція; преоблада́ющая ф. перева́жна (пе-
реважа́юча) фа́ція; прибре́жно-континен-
та́льная ф. узбере́жно-континента́льна 
(прибере́жно-континента́льна) фа́ція; при-
бре́жно-мо́рская ф. узбере́жно-морська́ 
(прибере́жно-морська́) фа́ція; приже́рло-
вая ф. приже́рлова фа́ція; прили́вно-
отли́вная ф. припли́вно-відпли́вна фа́ція; 
примо́рская ф. примо́рська фа́ція; про-
лювиа́льная ф. пролювіа́льна фа́ція; пус-
ты́нная ф. пусте́льна фа́ція; речна́я ф. 
річкова́ фа́ція; ри́фовая ф. ри́фова фа́ція; 
роговико́вая ф. роговико́ва фа́ція; 
ру́словая ф. руслова́ фа́ція; саниди-
ни́товая ф. санідині́това фа́ція; сарио-
ли́йская ф. саріолі́йська фа́ція; сингене-
ти́ческая (сингенети́чная) ф. сингене-
ти́чна фа́ція; снегова́я ф. снігова́ фа́ція; 
совреме́нная ф. суча́сна фа́ція; солонова-
тово́дная ф. солонуватово́дна фа́ція; 
стратиграфи́ческая ф. стратиграфі́чна 
фа́ція; спелеоге́нная ф. спелеоге́нна 

фа́ція; субвулкани́ческая ф. субвулка-
ні́чна фа́ція; тафономи́ческая ф. тафоно-
мі́чна фа́ція; терриге́нно-минералоги́чес-
кая ф. териге́нно-мінералогіч́на фа́ція; 
техноге́нная ф. техноге́нна фа́ція; трило-
би́товая ф. трилобі́това фа́ція; ту-
фоге́нная ф. туфоге́нна фа́ція; у́гольная ф. 
ву́гі́льна фа́ція; уме́ренно глубоково́дная ф. 
помі́рно глибоково́дна фа́ція; ф. аллю́вия 
фа́ція алю́вію; ф. а́спидных сла́нцев 
фа́ція а́спідних сла́нців; ф. боча́гов фа́ція 
боча́гів; ф. ба́ров фа́ція ба́рів; ф. брек-
чи́рованных о́ползней фа́ція брекчійо́ваних 
зсу́вів; ф. велофлю́ксия вало́в фа́ція вело-
флю́ксію валі́в; ф. взму́чивания фа́ція 
каламу́чення (скаламу́чування); ф. вто-
ро́го поря́дка фа́ція дру́гого поря́дку; 
ф. глаукофа́новых сла́нцев фа́ція глау-
кофа́нових сла́нців; ф. го́рных рек фа́ція 
гірськи́х річо́к (рік); ф. гру́бой те́фры 
фа́ція гру́бої те́фри; ф. грязевы́х вул-
ка́нов фа́ція грязьови́х вулка́нів; ф. де-
ляпси́вной ча́сти о́ползней фа́ція деляп-
си́вної части́ни зсу́вів; ф. деру́пций фа́ція 
деру́пцій; ф. диспе́рсии фа́ція диспе́рсії; 
ф. детрузи́вной ча́сти о́ползней фа́ція 
детрузи́вної части́ни зсу́вів; ф. де-
флю́ксия фа́ція дефлю́ксію; ф. зали́ва 
фа́ція зато́ки (запла́ви); ф. за́ндров фа́ція 
за́ндрів; ф. "звонцо́в" фа́ція "дзвонці́в"; 
ф. ка́менных гле́тчеров фа́ція кам'яни́х 
гле́тчерів; ф. комко́вы́х терра́с фа́ція 
грудкови́х тера́с; ф. карбона́тных озёр 
фа́ція карбона́тних озе́р; ф. лав фа́ція лав; 
ф. ла́вовых пото́ков фа́ція ла́вових по-
то́ків; ф. ле́нточных отложе́ний фа́ція 
стрічкови́х ві́дкладів; ф. лимнока́мов 
фа́ція лімнока́мів; ф. магмати́ческих по-
ро́д фа́ція магмати́чних порі́д; ф. мета-
морфи́зма фа́ція метаморфі́зму; ф. море́н 
фа́ція море́н; ф. на́сыпей фа́ція на́сипів; ф. 
несвя́зных се́лей фа́ція незв'я́зних се́лів; 
ф. о́зов фа́ція о́зів; ф. о́ползней фа́ція 
зсу́вів; ф. отва́лов фа́ція відва́лів; ф. от-
ложе́ний вулкани́ческих взры́вов фа́ція 
ві́дкладів вулкані́чних ви́бухів; ф. пемзо-
па́дов фа́ція пемзопа́дів; ф. пе́рвого по-
ря́дка фа́ція пе́ршого поря́дку; ф. по́ймы 
фа́ція запла́ви (запла́вини); ф. почв фа́ція 
ґрунті́в; ф. прибре́жных равни́н фа́ція 
узбере́жних (прибере́жних) рівни́н; 
ф. прили́вно-отли́вных равни́н фа́ція 
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припли́вно-відпли́вних рівни́н; ф. при-
мо́рских равни́н фа́ція примо́рських рів-
ни́н; ф. пролю́вия фа́ція пролю́вію; 
ф. равни́нных рек фа́ція рівни́нних річо́к 
(рік); ф. раку́шниковых ба́нок фа́ція 
черепа́шникових ба́нок; ф. региона́льного 
эпигене́за фа́ція регіона́льного епігене́зу; 
ф. рекультиви́рованных земе́ль фа́ція 
рекультиво́ваних земе́ль; ф. свя́зных 
се́лей фа́ція зв'я́зних се́лів; ф. сейсмоде-
ру́пции фа́ція сейсмодеру́пції; ф. се́лей 
фа́ція се́лів; ф. сезо́нно пересыха́ющих 
рек фа́ція сезо́нно пересиха́ючих річо́к 
(рік); ф. сульфа́тных озёр фа́ція суль-
фа́тних озе́р; ф. торфофлю́ксии фа́ція 
торфофлю́ксії; ф. торфя́ников фа́ція тор-
фо́вищ; ф. тре́тьего поря́дка фа́ція 
тре́тього поря́дку; ф. флювиока́мов фа́ція 
флювіока́мів; ф. фо́рланда фа́ція 
фо́рланду; ф. хлори́дных озёр фа́ція хло-
ри́дних озе́р; ф. четвёртого поря́дка 
фа́ція четве́ртого поря́дку; ф. шла́ковых 
ко́нусов фа́ція шла́кових ко́нусів; 
ф. шу́нтовых бассе́йнов фа́ція шу́нтових 
басе́йнів; ферроли́товая ф. феролі́това 
фа́ція; физи́ческая ф. фізи́чна фа́ція; 
фи́рновая ф. фі́рнова фа́ція; фли́шевая ф. 
флі́шова фа́ція; флювиогляциа́льная ф. 
флювіогляціа́льна фа́ція; фонта́льная ф. 
фонта́льна фа́ція; фосфа́тная ф. фосфа́тна 
фа́ція; хими́ческая ф. хімі́чна фа́ція; цео-
ли́товая ф. цеолі́това фа́ція; цефало-
по́довая ф. цефалопо́дова фа́ція; ше́льфо-
вая ф. ше́льфова фа́ція; эвпелаги́ческая ф. 
евпелагі́чна фа́ція; эклоги́товая ф. екло-
гі́това фа́ція; экструзи́вная ф. екструзи́вна 
фа́ція; элемента́рная ф. елемента́рна фа́ція; 
эо́ловая ф. ео́лова фа́ція; эпидотглауко-
фа́новая ф. епідотглаукофа́нова фа́ція; 
эстуа́риевая ф. естуа́рієва фа́ція; эффу-
зи́вная ф. ефузи́вна фа́ція 

фаяли́т фаялі́т, -ту; ма́рганцевый ф. 
ма́рганце́вий (манга́новий) фаялі́т; марган-
цо́вистый ф. марганце́вистий (манга́но-
вистий) фаялі́т 

фаяли́товый фаялі́товий 
феактини́т феактині́т, -ту 
федори́т федори́т, -ту 
федорови́т федорові́т, -ту 
фёдоровский фе́дорівський; ф-кие 

гру́ппы симме́три́и фе́дорівські гру́пи 
симетрі́ї; Ф. ме́тод Фе́доровський ме́тод 

фейрфельди́т фейрфельди́т, -ту 
фели́т фелі́т, -ту 
феллини́т феліні́т, -ту 
феллоге́н фелоге́н, -ну 
фельдшпатиза́ция фельдшпатиза́ція, -ції 
фельдшпати́товый фельдшпати́товий 
фельдшпато́иды (фельдшпати́ды) мн. 

фельдшпато́їди, -дів, фельдшпати́ди, -дів 
фельдшпато́идный фельдшпато́їдний; 

ф. гиалобаза́льт фельдшпато́їдний гіало-
база́льт; ф. минера́л фельдшпато́їдний 
мінера́л; ф. пикри́т фельдшпато́їдний 
пікри́т; ф. сиени́т фельдшпато́їдний сієні́т; 
ф. сиени́т-порфи́р фельдшпато́їдний  
сієні́т-порфір́ 

фельдшпатоли́т фельдшпатолі́т, -ту 
фельдшпа́т фельдшпа́т, -ту 
фельдштейнпорфи́р фельдштейнпорфі́р,  

-ру 
фельзидолери́т фельзидолери́т, -ту 
фельзи́т фельзи́т, -ту; шарово́й ф. ку-

льови́й фельзи́т 
фельзитиза́ция фельзитиза́ція, -ції 
фельзитови́дный фельзитоподі́бний 
фельзи́товый фельзи́товий; ф-вая ла́ва 

фельзи́това ла́ва; ф-вая поро́да фельзи́-
това поро́да; ф-вая структу́ра фельзи́това 
структу́ра; ф-вая тексту́ра фельзи́това 
тексту́ра; ф-вое стекло́ фельзи́тове скло; 
ф. показа́тель фельзи́товий пока́зник; 
ф. туф фельзи́товий туф; ф. ша́рик фель-
зи́това ку́лька 

фельзито́ид фельзито́їд, -ду 
фельзито́идный фельзито́їдний 
фельзитопорфи́ровый фельзитопор-

фі́ровий; ф-вая структу́ра фельзитопор-
фі́рова структу́ра 

фельзи́ческий фельзи́чний 
фельзобании́т фельзобанії́т, -ту 
фельзовитрофи́р фельзовітрофі́р, -ру 
фельзогранофи́р фельзогранофі́р, -ру 
фельзодаци́т фельзодаци́т, -ту 
фельзокератофи́р фельзокератофір́, -ру 
фельзолипари́т фельзоліпари́т, -ту 
фельзосфери́ты мн. фельзосфери́ти, -тів 
фельзофи́р фельзофі́р, -ру  
фельзофи́ровый фельзофі́ровий; ф-вая 

структу́ра фельзофі́рова структу́ра 
фелькнери́т фелькнери́т, -ту 
фельси́ческий фельси́чний 
фельшебании́т фельшебанії́т, -ту 
феми́ческий фемі́чний; ф. минера́л фе-

мі́чний мінера́л 
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фемоли́т фемолі́т, -ту 
фен (вентилятор) фен, -на 
фён (ветер) фен, -ну 
фенаки́т фенакі́т, -ту 
фенако́дус фенако́дус, -са 
фенакси́т фенакси́т, -ту 
фенантре́н фенантре́н, -на 
фенантроли́н фенантролі́н, -ну 
фенги́т фенгі́т, -ту 
фенестелли́ды мн. фенестелі́ди, -лі́д 
фене́тика фене́тика, -ки, д. и п. -тиці 
фенети́ческий фенети́чний; ф-кие ме́тоды 

фенети́чні ме́тоди 
феникохрои́т фенікохроїт́, -ту 
фенилалани́н фенілалані́н, -ну 
фенилгидрази́н фенілгідрази́н, -ну 
фенилгидроокси́д фенілгідроокси́д, -ду; 

ф. рту́ти фенілгідроокси́д рту́ті 
фенилендиами́н фенілендіамі́н, -ну 
фени́т фені́т, -ту; альби́товый ф. аль-

бі́товий фені́т; амфибо́ловый ф. амфі-
бо́ловий фені́т; канкрени́товый ф. кан-
крені́товий фені́т 

фенитиза́ция фенітиза́ція, -ції 
феници́т феніци́т, -ту 
фенобла́ст фенобла́ст, -та 
фенозо́на фенозо́на, -ни 
фенокри́ст фенокри́ст, -та 
фенокриста́лл фенокриста́л, -ла; интра-

теллури́ческий ф. інтрателури́чний фено-
криста́л 

фено́л фено́л, -лу 
феноло́гия феноло́гія, -гії 
фено́мен фено́мен, -на; геологи́ческий ф. 

геологі́чний фено́мен; ф. биосфе́ры фе-
но́мен біосфе́ри; ф. ноосфе́ры фено́мен 
ноосфе́ри 

фено́ны мн. фено́ни, -нів 
феноти́п феноти́п, -пу 
фенотипи́ческий фенотипо́вий; инди-

видуа́льная ф-кая адапта́ция індиві-
дуа́льна фенотипо́ва адапта́ція; ф-кая 
адапта́ция фенотипо́ва адапта́ція; ф-кая 
изме́нчивость фенотипо́ва мінли́вість;  
ф-кая но́рма фенотипо́ва но́рма; ф-кие 
ме́тоды фенотипо́ві ме́тоди; ф. атави́зм 
фенотипо́вий атаві́зм 

феоде́ллы мн. феоде́ли, -лів 
фео́дий фео́дій, -дію 
феодоси́йский феодосі́йський; ф-кие 

ме́ргели феодосі́йські ме́ргелі 

фера́мен фера́мен, -ну; атри́тный ф. ат-
ри́тний фера́мен 

ферано́нтьевский ферано́нтьєвський;  
ф-кие слои́ ферано́нтьєвські шари́  

фербери́т фербери́т, -ту 
фервани́т фервані́т, -ту 
фергани́т фергані́т, -ту 
ферга́нский ферга́нський; ф. отде́л фер-

га́нський ві́дділ; ф. я́рус ферга́нський я́рус 
фергуси́т фергуси́т, -ту; биоти́товый ф. 

біоти́товий фергуси́т; полевошпа́тный 
(полевошпа́товый) ф. польовошпа́тний 
(польовошпа́товий) фергуси́т 

фергусони́т фергусоні́т, -ту; тита́новый ф. 
тита́новий фергусоні́т; э́рбиистый ф. 
е́рбіїстий фергусоні́т; α-ф. α-фергусоні́т; 
β-ф. β-фергусоні́т 

ферингтони́т ферингтоні́т, -ту 
ферме́нт ферме́нт, -ту; акти́вный ф.  

акти́вний ферме́нт; гидролизи́рующий ф. 
гідролізу́ючий (гідролізува́льний) фер-
ме́нт; ф. гидро́лиза ферме́нт гідро́лізу; 
ф. изомера́за ферме́нт ізомера́зу; ф. лиа́за 
ферме́нт ліа́зу; ф. оксидоредукта́за фер-
ме́нт оксидоредукта́зу; ф. си́нтеза фер-
ме́нт си́нтезу; ф. трансфу́ра́за ферме́нт 
трансфу́ра́зу 

фермента́ция фермента́ція, -ції 
ферме́нтный ферме́нтний; ф. ме́тод фе-

рме́нтний ме́тод 
фермори́т фермори́т, -ту 
фернандини́т фернандині́т, -ту 
ферра́т фера́т, -ту 
ферраци́т фераци́т, -ту 
ферриаллофа́н феріалофа́н, -ну 
ферриаллюоди́т феріалюоди́т, -ту 
феррибиоти́т ферибіоти́т, -ту 
феррибрауни́т ферибрауні́т, -ту 
ферригалуази́т феригалуази́т, -ту 
ферригидри́т феригідри́т, -ту 
ферриграна́т фериграна́т, -ту; ка́льцие-

вый ф. ка́льцієвий фериграна́т 
ферридрави́т феридраві́т, -ту 
ферриильмени́т фериільмені́т, -ту 
феррикальци́т ферикальци́т, -ту 
феррикобальти́н ферикобальти́н, -ну 
феррикопиани́т ферикопіані́т, -ту 
феррикре́т ферикре́т, -ту 
феррили́т ферилі́т, -ту 
ферримолибди́т феримолібди́т, -ту 
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ферримонтморилони́т феримонтмори-
лоні́т, -ту; хро́мистый ф. хро́мистий  
феримонтморилоні́т 

ферримускови́т феримускові́т, -ту 
ферринатри́т феринатри́т, -ту 
феррипрени́т ферипрені́т, -ту 
ферририхтери́т феририхтери́т, -ту 
феррисапони́т ферисапоні́т, -ту 
феррисепиоли́т ферисепіолі́т, -ту 
феррисерици́т ферисерици́т, -ту 
феррисиалли́т ферисиалі́т, -ту 
феррисилика́т ферисиліка́т, -ту 
феррисимплези́т ферисимплези́т, -ту 
феррискорпали́т ферискорпалі́т, -ту 
ферри́т фери́т, -ту; ма́гниевый ф. 

ма́гнієвий фери́т; чистожеле́зистый ф. 
чистозалі́зистий фери́т 

ферритори́т феритори́т, -ту 
ферритугнсти́т феритугнсти́т, -ту 
феррифаяли́т ферифаялі́т, -ту 
ферришпине́ль феришпіне́ль, -лі, т. -ллю 
ферроавги́т фероавгі́т, -ту 
ферроактиноли́т фероактинолі́т, -ту 
ферроалюми́ний фероалюмі́ній, -нію 
ферроантигори́т фероантигори́т, -ту 
ферроантофилли́т фероантофілі́т, -ту 
ферробруси́т феробруси́т, -ту 
ферробустами́т феробустамі́т, -ту 
ферроволластони́т фероволастоні́т, -ту 
ферровольфрами́т феровольфрамі́т, -ту 
феррогастингси́т ферогастингси́т, -ту; 

щелочно́й ф. лу́жний ферогастингси́т 
феррогеденберги́т ферогеденбергі́т, -ту 
феррогиперсте́н ферогіперсте́н, -ну 
ферроглаукофа́н фероглаукофа́н, -ну 
ферродоломи́т феродоломі́т, -ту 
феррозо́нд ферозо́нд, -да 
феррозо́ндовый ферозо́ндовий; ф. маг-

нито́метр ферозо́ндовий магніто́метр 
ферроильмени́т фероільмені́т, -ту 
феррокобальти́н ферокобальти́н, -ну 
ферроли́т феролі́т, -ту 
ферроли́товый феролі́товий; ф-вая 

фа́ция феролі́това фа́ція 
ферромагнети́зм феромагнети́зм, -му 
ферромагне́тик феромагне́тик, -ка 
ферромагни́тный феромагні́тний; ф-ная 

измери́тельная систе́ма феромагні́тна ви-
мі́рювальна систе́ма; ф-ная среда́ феро-
магні́тне середо́вище; ф. криста́лл феро-
магні́тний криста́л; ф. минера́л феромаг-
ні́тний мінера́л 

ферроманга́н, феррома́рганец фероман-
га́н, -ну, ферома́рганець, -нцю, т. -нцем 

ферромускови́т феромускові́т, -ту 
ферропижони́т феропіжоніт́, -ту 
ферропла́тина феропла́тина, -ни; 

ири́дистая ф. іри́диста феропла́тина; 
ме́дистая ф. мі́диста феропла́тина; 
ни́келистая ф. ні́келиста феропла́тина 

феррорихтери́т ферорихтери́т, -ту 
ферросали́т феросалі́т, -ту 
ферросели́т фероселі́т, -ту 
ферросилика́т феросиліка́т, -ту 
ферросили́т феросилі́т, -ту 
ферросили́ций феросилі́цій, -цію 
ферросмитсони́т феросмітсоніт́, -ту 
ферроспо́ровый фероспо́ровий; ф-вая 

зо́на фероспо́рова зо́на 
феррости́биан ферости́біан, -ну 
ферростильпномела́н феростильпномела́н, 

-ну 
ферротеллури́т феротелури́т, -ту 
ферротрахи́т феротрахі́т, -ту 
феррофенги́т ферофенгі́т, -ту 
ферроферримаргари́т фероферимаргари́т, 

-ту 
феррохальканти́т ферохальканти́т, -ту 
феррохризоти́л ферохризоти́л, -лу 
феррочермаки́т ферочермакі́т, -ту 
феррошпине́ль ферошпіне́ль, -лі, т. -ллю 
ферроэлектри́ческий фероелектри́чний 
ферручи́т феручи́т, -ту 
феррьери́т фер'єри́т, -ту 
ферсмани́т ферсмані́т, -ту 
ферсми́т ферсмі́т, -ту 
фесто́н фесто́н, -на 
фесто́нчатый фесто́нчастий; ф-тая дуга́ 

фесто́нчаста дуга́; ф-тая жи́ла фес-
то́нчаста жи́ла; ф-тая скульпту́ра фес-
то́нчаста скульпту́ра; ф-тая структу́ра 
фесто́нчаста структу́ра; ф-тые рёбра фес-
то́нчасті ре́бра 

фетализа́ция феталіза́ція, -ції 
фета́льный фета́льний; ф-ная ра́ковина 

фета́льна черепа́шка (му́шля, ско́йка);  
ф-ная ста́дия фета́льна ста́дія 

фиани́т фіані́т, -ту 
фи́бра фі́бра, -ри; цилиндри́ческие  

ф-ры циліндри́чні фі́бри 
фибра́лии мн. фібра́лії, -лій 
фибробла́стовый фібробла́стовий; ф-вая 

структу́ра фібробла́стова структу́ра 
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фибро́идный фібро́їдний; ф-ное рассте-
клова́ние фібро́їдне розсклува́ння 

фиброли́т фібролі́т, -ту; изоляцио́нный ф. 
ізоляці́йний фібролі́т; конструкти́вный ф. 
конструкти́вний фібролі́т 

фиброли́товый фібролі́товий; ф. гнейс 
фібролі́товий гнейс; ф. гранули́т фібро-
лі́товий гранулі́т 

фибросферри́т фібросфери́т, -ту 
фигу́ра фігу́ра, -ри; видманште́дтовая ф. 

відманште́дтова фігу́ра; двухо́сная интер-
ференцио́нная ф. двові́сна (двохосьова́) 
інтерференці́йна фігу́ра; коноско-
пи́ческая ф. коноскопі́чна фігу́ра; много-
сторо́нняя ф. багатобі́чна (багатосто-
ро́ння) фігу́ра; равноуго́льная ф. рівно-
ку́тна фігу́ра; симметри́ческая (симмет-
ри́чная) ф. симетри́чна фігу́ра; то́повая ф. 
то́пова фігу́ра; ф. абсо́рбции фігу́ра аб-
со́рбції; ф. давле́ния фігу́ра ти́ску; 
ф. плавле́ния фігу́ра пла́влення; ф. поля-
риза́ции фігу́ра поляриза́ції; ф. раст-
воре́ния фігу́ра розчи́нення; ф. ро́ста фігу́ра 
ро́сту; ф. скольже́ния фігу́ра ко́взання 
(ско́взання); ф. травле́ния фігу́ра тра́влен-
ня; ф. уда́ра фігу́ра уда́ру; эпопти́ческая ф. 
епопти́чна фігу́ра 

фигу́рный фігу́рний; ф-ная диагра́мма 
фігу́рна діагра́ма 

фи́дер фі́дер, -ра 
фидлери́т фідлери́т, -ту 
фие́льд, фье́льд фіє́льд, -ду, ф'є́льд, -ду 
физали́т фізалі́т, -ту 
физалии́т фізалії́т, -ту 
фи́зика фі́зика, -ки, д. и п. -зиці; ф. взры́ва 

фі́зика ви́буху; ф. земно́го ша́ра фі́зика зем-
но́ї ку́лі; ф. леднико́в фі́зика льодовикі́в; 
ф. минера́лов фі́зика мінера́лів; ф. нефтя-
но́го пласта́ фі́зика на́фто́вого пласта́ 
(на́фто́вого ша́ру) 

фи́зико-геологи́ческий фі́зико-геологі́чний; 
ф.-г-кая моде́ль фі́зико-геологі́чна моде́ль 

фи́зико-хими́ческий фі́зико-хімі́чний;  
ф.-х-кие сво́йства фі́зико-хімі́чні власти́вості; 
ф.-х. проце́сс фі́зико-хімі́чний проце́с 

физиогене́з фізіогене́з, -зу 
физиогеографи́ческий фізіогеографі́чний; 

ф-кая фо́рма фізіогеографі́чна фо́рма 
физиографи́ческий фізіографі́чний; 

ф. тип поро́ды фізіографі́чний тип поро́ди 
физиогра́фия фізіогра́фія, -фії 
физиофо́ровый фізіофо́ровий; ф-вая 

ткань фізіофо́рова ткани́на 

физиоцено́з фізіоцено́з, -зу 
физи́ческий фізи́чний; ф-кая абсо́рбция 

фізи́чна абсо́рбція; ф-кая величина́ фі-
зи́чна величина́; ф-кая геогра́фия фізи́чна 
геогра́фія; ф-кая геоло́гия фізи́чна гео-
ло́гія; ф-кая гли́на фізи́чна гли́на; ф-кая 
ка́рта фізи́чна ка́рта (ма́па); ф-кая кар-
ти́на ми́ра фізи́чна карти́на все́світу;  
ф-кая минерало́гия фізи́чна мінерало́гія; 
ф-кая структу́ра фізи́чна структу́ра;  
ф-кая фа́ция фізи́чна фа́ція; ф-кая хи́мия 
фізи́чна хі́мія; ф-кие сво́йства фізи́чні 
власти́вості; ф. проце́сс фізи́чний проце́с; 
ф. фа́ктор фізи́чний фа́ктор (чи́нник);  
ф-кое выве́тривание фізи́чне виві́трювання 
(зві́трювання); ф-кое модели́рование фізи́ч-
не моделюва́ння; ф-кое по́ле фізи́чне по́ле; 
ф-кое разруше́ние фізи́чне зруйнува́ння;  
ф-кое строе́ние фізи́чна будо́ва 

фикоциани́н фікоціані́н, -ну 
фикоэритри́н фікоеритри́н, -ну 
фикса́ция фікса́ція, -ції 
фикси́зм фікси́зм, -му 
фикси́рованный фіксо́ваний; ф-ная сис-

те́ма фіксо́вана систе́ма; ф-ная состав-
ля́ющая колеба́ний фіксо́вана складова́ 
колива́нь; ф. би́тум фіксо́ваний бі́тум; 
ф. вруб фіксо́ваний вруб; ф. ко́нтур фік-
со́ваний ко́нтур; ф. углеро́д фіксо́ваний 
вугле́ць 

фикти́вный фікти́вний; ф. ма́ятник фік-
ти́вний ма́ятник 

филадельфи́т філадельфі́т, -ту 
филаме́нт філаме́нт; кауда́льный ф. ка-

уда́льний філаме́нт; концево́й ф. кінце́вий 
філаме́нт 

филе́йский філе́йський; ф-кая сви́та фі-
ле́йська сві́та 

филети́ческий філети́чний; ф-кая эво-
лю́ция філети́чна еволю́ція; ф. градуа-
ли́зм філети́чний градуалі́зм; ф. ряд філе-
ти́чний ряд 

филигра́нь філігра́нь, -ні, т. -нню 
филиппини́т філіпіні́т, -ту 
филиппи́т філіпі́т, -ту 
фили́пповский філі́повський; ф-кая 

сви́та філі́повська сві́та 
филиппстади́т філіпстади́т, -ту 
филла́д філа́д, -ду 
филлипси́т філіпси́т, -ту 
филли́т філі́т, -ту; биоти́товый ф. біо-

ти́товий філі́т; гемати́товый ф. гемати́товий 
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філі́т; грана́товый ф. грана́товий філі́т; 
известко́вый ф. вапни́стий філі́т; ква́р-
цевый ф. ква́рцовий філі́т; пятни́стый ф. 
плями́стий філі́т; роговообма́нковый ф. 
роговообма́нковий філі́т; серици́товый ф. 
серици́товий філі́т; хлори́товый ф. хло-
ри́товий філі́т 

филлитиза́ция філітиза́ція, -ції 
филли́товый філі́товий; ф-вая се́рия 

філі́това се́рія; ф. гнейс філі́товий гнейс 
филлито́ид філіто́їд, -ду 
филлобра́нхии мн. філобра́нхії, -хій 
филлови́т філові́т, -ту 
филло́дий філо́дій, -дію 
филло́идный філо́їдний; ф-ное седло́ 

філо́їдне сідло́ 
филлокари́ды мн. філокари́ди, -ри́д 
филлоли́т філолі́т, -ту 
филлони́т філоні́т, -ту 
филлопо́ды мн. філопо́ди, -по́д 
филлосилика́ты мн. філосиліка́ти, -тів 
филлотриэ́ны мн. філотріе́ни, -ріе́н 
филогене́тика філогене́тика, -ки, д. и п. 

-тиці 
филогенети́ческий філогенети́чний; ес-

те́ственная ф-кая систе́ма приро́дна філо-
генети́чна систе́ма; ф-кая ветвь філогене-
ти́чна гі́лка; ф-кая гетерохрони́я філогене-
ти́чна гетерохроні́я; ф-кая зо́на філогене-
ти́чна зо́на; ф-кая ли́ния філогенети́чна 
лі́нія; ф-кая система́тика філогенети́чна 
система́тика; ф-кая ста́рость філогенети́чна 
ста́рість; ф-кие ме́тоды філогенети́чні 
ме́тоди; ф. ряд філогенети́чний ряд; ф. сце-
на́рий філогенети́чний сцена́рій; ф. цикл 
філогенети́чний цикл; ф-кое отноше́ние 
філогенети́чне відно́шення 

филогени́я, филогене́з філогені́я, -ні́ї, 
філогене́з, -зу; ф. минера́лов філогені́я 
(філогене́з) мінера́лів 

филогеронти́зм філогеронти́зм, -му 
филозо́на філозо́на, -ни 
филопатри́ческий філопатри́чний; ф-кие 

ви́ды філопатри́чні ви́ди 
филокрео́д філокрео́д, -да 
филорети́н філорети́н, -ну 
филосо́фский філосо́фський; ф-кие 

пробле́мы геоло́гии філосо́фські проб-
ле́ми геоло́гії 

филосо́фско-методологи́ческий філосо́ф-
сько-методологі́чний; ф.-м-кие пробле́мы 
геоло́гии філосо́фсько-методологі́чні проб-
ле́ми геоло́гії 

филоценогене́з філоценогене́з, -зу 
филоци́кл філоци́кл, -лу 
фи́лум фі́лум, -му 
фильтр фільтр, -ра; ана́логовый ф. 

ана́логовий фільтр; антиэляпси́нговый ф. 
антиеляпси́нговий фільтр; высокочас-
то́тный ф. високочасто́тний фільтр; газо-
очи́стный ф. газоочисни́й фільтр; дереве-
рберацио́нный ф. деревербераці́йний 
фільтр; ды́рчатый ф. дірча́стий (дірча́тий) 
фільтр; забивно́й ф. забивни́й фільтр; 
инве́рсный ф. інве́рсний фільтр; низко-
часто́тный ф. низькочасто́тний фільтр; 
нуль-фа́зовый ф. нуль-фа́зовий фільтр; 
обра́тный ф. зворо́тний фільтр; одночас-
то́тный ф. одночасто́тний фільтр; пропу-
скно́й ф. пропускни́й фільтр; реже́ктор-
ный ф. реже́кторний фільтр; рекур-
си́вный ф. рекурси́вний фільтр; се́тчатый ф. 
сітча́стий (сітча́тий) фільтр; скоростно́й ф. 
шви́дкісний фільтр; стациона́рный ф. ста-
ціона́рний фільтр; ф. Ба́куса фільтр 
Ба́куса; ф. Ви́нера–Колого́рова фільтр 
Він́ера–Колого́рова; ф. Ка́льмана фільтр 
Ка́льмана; цифрово́й ф. цифрови́й фільтр; 
электри́ческий ф. електри́чний фільтр 

фильтра́т фільтра́т, -ту 
фильтра́тор фільтра́тор, -ра 
фильтрацио́нно-дрена́жный фільтра-

ці́йно-дрена́жний; ф.-д-ная гидроотта́йка 
фільтраці́йно-дрена́жне гідровідтава́ння 

фильтрацио́нно-иглово́й фільтраці́йно-
голкови́й; ф.-и-ва́я отта́йка фільтраці́йно-
голкове́ відтава́ння 

фильтрацио́нный фільтраці́йний; ф-ная 
акти́вность фільтраці́йна акти́вність;  
ф-ная вода́ фільтраці́йна вода́; ф-ная ди-
фференциа́ция фільтраці́йна диферен-
ціа́ція; ф-ная электродви́жущая си́ла 
фільтраці́йна електроруші́йна си́ла; ф-ное 
давле́ние фільтраці́йний тиск; ф-ное по́ле 
фільтраці́йне по́ле; ф-ные сво́йства філь-
траці́йні власти́вості; ф. карота́ж фільтра-
ці́йний карота́ж; ф. ме́тод фільтраці́йний 
ме́тод; ф. потенциа́л фільтраці́йний потен-
ціа́л; ф. эффе́кт фільтраці́йний ефе́кт 

фильтра́ция фільтра́ція, -ції; когере́нт-
ная ф. когере́нтна фільтра́ція; лине́йная ф. 
ліні́йна фільтра́ція; напо́рная ф. напі́рна́ 
фільтра́ція; мембра́нная ф. мембра́нна 
фільтра́ція; многокана́льная ф. багатока-
на́льна фільтра́ція; обра́тная ф. зворо́тна 



фил фит 

833 

фільтра́ція; полосова́я ф. смугова́ філь-
тра́ція; поляризацио́нная ф. поляриза-
ці́йна фільтра́ція; прогности́ческая об-
ра́тная ф. прогности́чна зворо́тна фільт-
ра́ція; реже́кторная ф. реже́кторна фільт-
ра́ція; рекурси́вная ф. рекурси́вна фільт-
ра́ція; ф. га́за фільтра́ція га́зу; 
ф. жи́дкости фільтра́ція рідини́; ф. оши́б-
ки фільтра́ція по́ми́лки (по́хибки); 
ф. промы́вочной жи́дкости фільтра́ція 
промива́льної рідини́ 

фильтрова́льный фільтрува́льний; ас-
бе́стовое ф-ное волокно́ азбе́стове філь-
трува́льне волокно́ 

фильтрова́ние фільтрува́ння 
фильтро́ванный фільтро́ваний; ф-ная 

жи́дкость фільтро́вана рідина́ 
фильтрова́ть[ся] фільтрува́ти[ся], -ру́ю, 

-ру́єш, -ру́є[ться] 
фи́льтровый фі́льтровий; ф-вая се́тка 

фі́льтрова сі́тка 
фильтру́ющий фільтрува́льний, філь-

тру́ючий; ф-щая се́тка фільтрува́льна 
сі́тка; ф-щая часть пор фільтру́вальна 
части́на пор; ф-щая часть тре́щин філь-
тру́вальна части́на трі́щин; ф. ко́нтур філь-
трува́льний ко́нтур; ф. слой фільтру-
ва́льний шар  

фильтру́ющийся фільтрівни́й, філь-
тро́ваний, фільтра́бельний 

филэ́мбрио філе́мбріо (нескл.) 
филэмбриогене́з філембріогене́з, -зу; 

втори́чный ф. втори́нний філембріогене́з; 
перви́чный ф. перви́нний філембріогене́з 

фимбриа́тный фімбріа́тний; ф-ная  
скульпту́ра фімбріа́тна скульпту́ра 

фиммени́т фімені́т, -ту 
финали́зм фіналі́зм, -му 
фина́льный фіна́льний; ф. вулкани́зм 

фіна́льний вулкані́зм 
финандрани́т фінандрані́т, -ту 
финигляциа́л фінігляціа́л, -лу 
финигляциа́льный фінігляціа́льний;  

ф-ная ста́дия фінігляціа́льна ста́дія 
финнимани́т фінімані́т, -ту 
фиоле́тово-кра́сный фіоле́тово-черво́ний; 

ф.-к. турмали́н фіоле́тово-черво́ний турмалі́н 
фиоле́товый фіоле́товий; ф-вая шпи-

не́ль фіоле́това шпіне́ль 
фио́рд, фьорд фіо́рд, -ду 
фиори́т фіори́т, -ту 
фира́з фіра́з, -за 

фирматопо́ра фірматопо́ра, -ри 
фирн фірн, -ну; высо́кий ф. висо́кий фірн; 

зубча́тый ф. зубча́стий фірн; мелко-
зерни́стый ф. дрібнозерни́стий фірн 

фи́рновый фі́рновий; краева́я ф-вая 
тре́щина крайова́ фі́рнова тріщ́ина; ф-вая 
ли́ния фі́рнова лі́нія; ф-вая му́льда 
фі́рнова му́льда; ф-вая фа́ция фір́нова 
фа́ція; ф-вое зерно́ фі́рнове зе́рно́; ф-вое 
по́ле фі́рнове по́ле; ф. бассе́йн фі́рновий 
басе́йн; ф. гле́тчер фі́рновий гле́тчер; 
ф. лёд фір́новий лід; ф. ледни́к фі́рновий 
льодови́к; ф. мост фі́рновий міст; ф. столб 
фі́рновий стовп 

фистаци́т фістаци́т, -ту 
фистаци́товый фістаци́товий; ф-вая 

поро́да фістаци́това поро́да; ф. сла́нец 
фістаци́товий сла́нець 

фисти́н фісти́н, -на 
фи́стула фі́стула, -ли, (свищ – ещё) но-

ри́ця, -ці 
фистуло́зный фістуло́зний; ф-ная ра́ко-

вина фістуло́зна черепа́шка (му́шля, ско́йка) 
фитагмопели́товый фітагмопелі́товий;  

ф-вая структу́ра фітагмопелі́това структу́ра 
фита́ль фіта́ль, -лю, т. -лем 
фитера́л фітера́л, -лу 
фитера́льный фітера́льний; ф. соста́в 

фітера́льний склад 
фити́ль ґніт, ґнота́; зажига́тельный ф. 

запа́лювальний (запа́льний) ґніт; 
тле́ющий ф. тлі́ючий ґніт 

фити́н фіти́н, -ну 
фитингофи́т фітингофі́т, -ту 
фитоалевропели́товый фітоалевропе-

лі́товий; ф-вая структу́ра фітоалевропе-
лі́това структу́ра 

фитогене́з фітогене́з, -зу 
фитогенети́ческий фітогенети́чний; ф-кая 

поро́да фітогенети́чна поро́да 
фитоге́нный фітоге́нний; ф-ная поро́да 

фітоге́нна поро́да 
фитогеографи́чекий фітогеографі́чний; 

ф-кая о́бласть фітогеографі́чна о́бласть 
фитогеогра́фия фітогеогра́фія, -фії 
фитоза́вры мн. фітоза́ври, -рів 
фитокате́на фітокате́на, -ни 
фитокли́мат фітоклім́ат, -ту 
фитоколли́т фітоколі́т, -ту 
фитоле́ймы мн. фітоле́йми, -ле́йм 
фитоло́гия фітоло́гія, -гії 
фитоморфо́з фітоморфо́з, -зу 
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фитоориктоцено́з фітоориктоцено́з, -зу 
фитопалеонтоло́гия фітопалеонтоло́гія, -гії 
фитопели́товый фітопелі́товий; ф-вая 

структу́ра фітопелі́това структу́ра 
фитопланкто́н фітопланкто́н, -ну; во́до-

рослевый ф. во́доростевий фітопланкто́н; 
сетно́й ф. сіткови́й (сітьови́й) фітопланкто́н 

фитосреда́ фітосередо́вище, -ща, т. -щем 
фитостери́н фітостери́н, -ну 
фитостратигра́фия фітостратигра́фія, -фії 
фитосфе́ра, фитогеосфе́ра фітосфе́ра, -ри, 

фітогеосфе́ра, -ри 
фитофа́гия фітофа́гія, -гії 
фитофо́рный фітофо́рний 
фитофосси́лии мн. фітофоси́лії, -лій 
фитохори́н фітохори́н, -ну 
фитоценоло́гия фітоценоло́гія, -гії 
фихтели́т фіхтелі́т, -ту 
фишери́т фішери́т, -ту 
фишессори́т фішесори́т, -ту 
флабе́ллум флабе́лум, -ма 
флави́т флаві́т, -ту 
флагстаффи́т флагстафі́т, -ту 
флажолоти́т флажолоти́т, -ту 
флазерга́ббро флазерга́бро (нескл.) 
флазергне́йс флазергне́йс, -су 
флазердиаба́з флазердіаба́з, -зу 
фла́зерный фла́зерний; ф-ная тексту́ра 

фла́зерна тексту́ра 
флайолоти́т флайолоти́т, -ту 
фла́нговый фла́нговий; ф-вая расста-

но́вка фла́нгове розмі́щення 
фла́ндрий фла́ндрій, -рію 
флегматиза́тор флегматиза́тор, -ра 
флегматиза́ция флегматиза́ція, -ції 
флейшери́т флейшери́т, -ту 
флексу́ра флексу́ра, -ри; вертика́льная ф. 

вертика́льна флексу́ра; внутриконтинен-
та́льная ф. внутрішньоконтинента́льна 
флексу́ра; встре́чная ф. зустрі́чна флек-
су́ра; горизонта́льная ф. горизонта́льна 
флексу́ра; диагона́льная ф. діагона́льна 
флексу́ра; краева́я ф. крайова́ флексу́ра; 
коса́я ф. ко́са (скісна́, навскі́сна) флек-
су́ра; континента́льная ф. континен-
та́льна флексу́ра; моноклина́льная ф. 
монокліна́льна флексу́ра; наклонённая ф. 
похи́лена флексу́ра; обыкнове́нная ф. 
звича́йна флексу́ра; оста́точная ф. 
за́лишко́ва флексу́ра; попере́чная ф. по-
пере́чна флексу́ра; попу́тная ф. попу́тна 
флексу́ра; продо́льная ф. поздо́вжня (по-

до́вжня) флексу́ра; проста́я ф. про́ста́ 
флексу́ра; пряма́я ф. пряма́ флексу́ра; 
разо́рванная ф. розір́вана флексу́ра; со-
гла́сная ф. згі́дна флексу́ра; ф. обра́тного 
паде́ния флексу́ра зворо́тного паді́ння; 
ф. сдви́гов флексу́ра зсу́вів; ясино́вская ф. 
ясині́вська флексу́ра 

флексу́рный флексу́рний; ф-ная 
скла́дка флексу́рна скла́дка; ф-ное седло́ 
флексу́рне сідло́; ф. гра́бен флексу́рний 
гра́бен; ф. изги́б флексу́рний ви́гин (згин); 
ф. эска́рп флексу́рний еска́рп 

флец флец, -цу 
фле́цевый фле́цовий 
флинки́т флінкі́т, -ту 
флинт флінт, -та 
флинтгла́с флінтгла́с, -су 
флинткле́й флінткле́й, -ле́ю 
флинцграфи́т флінцграфі́т, -ту 
флиш фліш, -шу, т. -шем; азо́вско-

черномо́рский ф. азо́всько-чорномо́рський 
фліш; гру́бый ф. гру́бий фліш; ди́кий ф. 
ди́кий фліш; подга́льский ф. підга́льський 
фліш 

фли́шевый флі́шовий; ф-вая фа́ция 
флі́шова фа́ція 

флишо́идный флішо́їдний; ф-ная форма́-
ция флішо́їдна форма́ція; ханти́йская  
ф-ная то́лща ханти́йська флішо́їдна то́вща 

флишо́иды мн. флішо́їди, -дів 
флогисто́н флогісто́н, -ну 
флогопи́т флогопі́т, -ту; ба́риевый ф. 

ба́рієвий флогопі́т; барийсодержа́щий ф. 
барієвмі́сний флогопі́т; желе́зистый ф. 
залі́зистий флогопі́т; марганце́вистый ф. 
марганце́вистий (манга́новистий) флого-
пі́т; на́триевый ф. на́трієвий флогопі́т 

флогопитиза́ция флогопітиза́ція, -ції 
флоити́т флоїти́т, -ту 
флоки́т флокі́т, -ту 
фло́ку́ла фло́ку́ла, -ли 
флокули́ровать флокулюва́ти, -лю́є 
флокуле́нт флокуле́нт, -та; неорга-

ни́ческий ф. неоргані́чний флокуле́нт; 
органи́ческий ф. органі́чний флокуле́нт 

флокуля́нт флокуля́нт, -та 
флокуля́тор флокуля́тор, -ра 
флокуля́ция флокуля́ція, -ції 
фло́ра фло́ра, -ри; анга́рская ф. ан-

га́рська фло́ра; арктокарбо́новая ф. арк-
токарбо́нова фло́ра; арктотрети́чная ф. 
арктотрети́нна фло́ра; археопте́риксовая ф. 
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археопте́риксова фло́ра; бразе́ниевая ф. 
бразе́нієва флора; вендоте́ниевая ф. вен-
доте́нієва фло́ра; вестфа́льская ф. вест-
фа́льська фло́ра; гигантопте́риевая ф. 
гігантопте́рієва фло́ра; глоссопте́риевая ф. 
глосопте́рієва фло́ра; гондва́нская ф. 
гондва́нська фло́ра; дриа́совая ф. дріа́сова 
фло́ра; катазиа́тская ф. катазійська 
фло́ра; континента́льная ф. континен-
та́льна фло́ра; жёсткая ф. жорстка́ фло́ра; 
листова́я ф. листова́ фло́ра; мезофи́тная ф. 
мезофі́тна фло́ра; морска́я ф. морська́ 
фло́ра; палеофи́тная ф. палеофі́тна фло́ра; 
полихро́нная ф. поліхро́нна фло́ра; пол-
та́вская ф. полта́вська фло́ра; псилофи́-
товая ф. псилофі́това фло́ра; тунгу́сская ф. 
тунгу́ська фло́ра; турга́йская ф. турга́йська 
фло́ра; ф. Вельви́чии фло́ра Вельві́чії 

флоренси́т флоренси́т, -ту  
флориди́н флориди́н, -ну 
флориди́новый флориди́новий; ф-вая 

гли́на флориди́нова гли́на 
флорико́н флорико́н, -на 
флорини́т флорині́т, -ту 
флористи́ческий флористи́чний; ф-кая 

зо́на флористи́чна зо́на; ф-кая о́бласть 
флористи́чна о́бласть 

флорогене́з флорогене́з, -зу 
флорогене́тика флорогене́тика, -ки, д. и п. 

-тиці 
флосце́лль флосце́ль, -лю, т. -лем 
флотацио́нный флотаці́йний; ф-ная 

дифференциа́ция флотаці́йна диферен-
ціа́ція; ф-ная маши́на флотаці́йна маши́на 

флота́ция флота́ція, -ції; вы́борочная ф. 
вибірко́ва флота́ція; дифференциа́льная ф. 
диференціа́льна флота́ція; ио́нная ф. іо́нна 
флота́ція; контро́льная ф. контро́льна 
флота́ція; ма́сляная ф. ма́сляна флота́ція; 
обра́тная ф. зворо́тна флота́ція; основна́я ф. 
основна́ флота́ція; очи́стная ф. очисна́ 
флота́ція; пневмати́ческая ф. пневма-
ти́чна флота́ція; пряма́я ф. пряма́ фло-
та́ція; соляна́я ф. соляна́ флота́ція; 
ф. нано́сов флота́ція нано́сів; ф. раст-
вори́мых минера́лов флота́ція розчи́нних 
мінера́лів; ф. с носи́телем флота́ція з носіє́м 

флоти́рующий флотаці́йний; ф-щая 
фо́рма флотаці́йна фо́рма 

флотогравита́ция флотогравіта́ція, -ції 
фло́тский фло́тський; ф. у́голь фло́тське 

ву́гі́лля 

флоэ́ма флое́ма, -ми 
флоэ́мный флое́мний; ф-ная прядь 

флое́мне па́смо 
флуктуацио́нный флуктуаці́йний; ф-ная 

структу́ра флуктуаці́йна структу́ра 
флуктуа́ция флуктуа́ція, -ції; ва́куум-

ная ф. ва́куумна флуктуа́ція; стати-
сти́ческая ф. статисти́чна флуктуа́ція 

флуо́рен флуо́рен, -ну 
флуоресцеи́н флуоресцеї́н, -ну 
флуоресце́нтный флуоресце́нтний; 

ф. ана́лиз флуоресце́нтний ана́ліз; ф. рент-
генорадиометри́ческий ме́тод флуорес-
це́нтний рентгенорадіометри́чний ме́тод 

флуоресце́нция флуоресце́нція, -ції; 
ф. минера́лов флуоресце́нція мінера́лів; 
ф. не́фти флуоресце́нція на́фти 

флуоресци́рующий флуоресціюва́льний 
флуоро́метр флуоро́метр, -ра 
флуорофотометри́ческий флуорофото-

метри́чний; ф. ме́тод флуорофотомет-
ри́чний ме́тод 

флюацио́нный флюаці́йний; ф-ная под-
зе́мная вода́ флюаці́йна підзе́мна вода́ 

флювиа́льный флювіа́льний; ф-ная 
геоморфоло́гия флювіа́льна геоморфо-
ло́гія; ф-ная систе́ма флювіа́льна систе́ма 

флювиогляциа́льный флювіогляціа́льний; 
ф-ная равни́на флювіогляціа́льна рівни́на;  
ф-ная ро́ссыпь флювіогляціа́льне розси́пи-
ще (флювіогляціа́льний ро́зсип); ф-ная 
фа́ция флювіогляціа́льна фа́ція; ф-ные 
отложе́ния флювіогляціа́льні ві́дклади; 
ф. конгломера́т флювіогляціа́льний конгло-
мера́т; ф. песо́к флювіогляціа́льний пісо́к 

флюи́д флюї́д, -ду; га́зовый ф. га́зовий 
флюї́д; магмати́ческий ф. магмати́чний 
флюї́д; одновре́ме́нный ф. одноча́сний 
флюї́д; пластово́й ф. пластови́й (шарови́й) 
флюї́д; рудоно́сный ф. рудоно́сний флюї́д; 
рудообразу́ющий ф. рудотві́рний флюї́д; 
эндогенети́ческий ф. ендогенети́чний 
флюї́д; ювени́льный ф. ювені́льний флюї́д 

флюида́льно-микроли́товый флюїда́льно-
мікролі́товий 

флюида́льно-поло́счатый флюїда́льно-
смуга́стий 

флюида́льно-такси́товый флюїда́льно-
такси́товий; ф.-т-вая тексту́ра флюї-
да́льно-такси́това тексту́ра 

флюида́льный флюїда́льний; ф-ная поло-
са́ флюїда́льна сму́га; ф-ная поло́счатость 
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флюїда́льна смуга́стість (смужкува́тість);  
ф-ная структу́ра флюїда́льна структу́ра;  
ф-ная тексту́ра флюїда́льна тексту́ра; ф-ное 
сложе́ние флюїда́льна будо́ва; ф. гнейс 
флюїда́льний гнейс 

флюидиза́ция, флюидитиза́ция флюї-
диза́ція, -ції, флюїдитиза́ція, -ції 

флюи́дный флюї́дний; ф. раство́р 
флюї́дний ро́зчин 

флюидогеодина́мика флюїдогеодина́міка, 
-ки, д. и п. -міці 

флюидоупо́р флюїдоупо́р, -ру 
флю́ксия флю́ксія, -сії 
флюксограни́т флюксограні́т, -ту 
флюксу́ющийся флюксува́льний 
флюобари́т флюобари́т, -ту 
флюоли́т флюолі́т, -ту 
флюоресци́рующий флюоресціюва́льний, 

флюоресцію́ючий; ф-щая руда́ флюоресці-
юва́льна руда́; ф. минера́л флюоресцію-
ва́льний (флюоресцію́ючий) мінера́л 

флюори́т флюори́т, -ту; волокни́стый ф. 
волокни́стий (волокнува́тий) флюори́т; 
воню́чий ф. смердю́чий флюори́т; оп-
ти́ческий ф. опти́чний флюори́т 

флюори́товый флюори́товий; ф-вые 
ру́ды флюори́тові ру́ди 

флюороско́п флюороско́п, -па 
флюосидери́т флюосидери́т, -ту 
флюотарами́т флюотарамі́т, -ту 
флюохло́р флюохло́р, -ру 
флюоцери́т флюоцери́т, -ту 
флюс флюс, -су; металлурги́ческий ф. 

металургі́йний флюс 
флюсова́ние флюсува́ння 
флю́совый флю́совий; ф-вое сырьё 

флю́сова сировина́ 
флюсу́ющийся флюсу́ючий, флюсу-

ва́льний 
флютбе́т флютбе́т, -та 
флютери́т флютери́т, -ту 
флюэлли́т флюелі́т, -ту 
фовесепта́льный фовесепта́льний; ф-ные 

пласти́ны фовесепта́льні пласти́ни 
фогги́т фогі́т, -ту 
фоглиани́т фогліані́т, -ту 
фогли́т фоглі́т, -ту 
фои́д фої́д, -ду 
фоиди́ты мн. фоїди́ти, -тів; основны́е ф. 

основні́ фоїди́ти 
фоидоли́ты мн. фоїдолі́ти, -тів; основ-

ны́е ф. основні́ фоїдолі́ти; ультраоснов-
ны́е ф. ультраосновні́ фоїдолі́ти 

фойникохрои́т фойнікохроїт́, -ту 
фойяи́т фойяї́т, -ту; амфибо́ловый ф. 

амфібо́ловий фойяї́т; аплитови́дный ф. 
аплітоподі́бний фойяї́т; биоти́товый ф. 
біоти́товий фойяїт́; лейкокра́товый ф. 
лейкокра́товий фойяї́т; пегматито́идный ф. 
пегматито́їдний фойяї́т; содали́товый ф. 
содалі́товий фойяї́т; эгири́новый ф. егі-
ри́новий фойяїт 

фока́льный фока́льний; ф. кра́тер фо-
ка́льний кра́тер 

фо́кус фо́кус, -са; возмо́жный ф. мож-
ли́вий фо́кус; вулкани́ческий ф. вулка-
ні́чний фо́кус; и́стинный ф. спра́вжній 
фо́кус; сейсми́ческий ф. сейсмі́чний 
фо́кус; ф. выделе́ния фо́кус ви́ділення; 
ф. землетрясе́ния фо́кус землетру́су 

фокусиро́вка фокусува́ння 
фокуси́рующий фокусува́льний, фоку-

су́ючий; ф-щая кату́шка фокусува́льна 
коту́шка; ф. электро́д фокусу́ючий (фоку-
сува́льний) електро́д 

фо́кусный фо́кусний; ф-ное расстоя́ние 
фо́кусна ві́дстань (ві́ддаль) 

фола́довый фола́довий; ф. слой фола́-
довий шар  

фолери́т фолери́т, -ту 
фолидоли́т фолідолі́т, -ту 
фольборти́т фольборти́т, -ту 
фольга́ фо́льга, -ги, д. и п. -льзі; алю-

ми́ниевая ф. алюмі́нієва фо́льга; зер-
ка́льная ф. дзерка́льна фо́льга; золота́я ф. 
золота́ фо́льга; свинцо́вая ф. свинце́ва 
фо́льга 

фольгери́т фольгери́т, -ту 
фользу́мский фользу́мський; ф-кая 

культу́ра фользу́мська культу́ра 
фон фон, -ну; геохими́ческий ф. геохі-

мі́чний фон; металлогени́ческий ф. мета-
логені́чний фон; натура́льный ф. нату-
ра́льний фон; норма́льный ф. норма́льний 
фон; региона́льный ф. регіона́льний фон; 
ф. поме́х фон перешко́д 

фона́рный ліхта́рний; ф-ная спи́кула 
ліхта́рна спі́кула 

фона́рь ліхта́р, -ря́, т. -ре́м; аристо́телев ф. 
аристо́телів ліхта́р; аулодо́нтный ф. ауло-
до́нтний ліхта́р; камародо́нтный ф. камаро-
до́нтний ліхта́р 

фонд фонд, -ду; генети́ческий ф. гене-
ти́чний фонд; запове́дный ф. запові́дний 
фонд; земе́льный ф. земе́льний фонд; 
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ф. го́рного предприя́тия фонд гірни́чого 
підприє́мства; ф. вы́явленных структу́р 
фонд ви́явлених структу́р; ф. накопле́ния 
фонд нагрома́дження (накопи́чення); 
ф. подгото́вленных структу́р фонд під-
гото́влених структу́р; ф. сква́жины фонд 
свердлови́ни 

фо́ндовый фо́ндовий 
фони́т фоні́т, -ту 
фони́ческий фоні́чний 
фо́новый фо́новий; ф-вое зада́ние 

фо́нове завда́ння; ф-вые концентра́ции 
фо́нові концентра́ції 

фоноли́т фонолі́т, -ту; альби́товый ф. 
альбі́товий фонолі́т; анальци́мовый ф. 
анальци́мовий фонолі́т; волластони́то-
вый ф. воластоні́товий фоноліт́; гаюи́но-
вый ф. гаюї́новий фонолі́т; лейци́товый ф. 
лейци́товий фонолі́т; меланокра́товый ф. 
меланокра́товий фонолі́т; натроли́товый ф. 
натролі́товий фонолі́т; нефели́новый ф. 
нефелі́новий фонолі́т; нозеа́новый ф. но-
зеа́новий фонолі́т; оливи́новый ф. олі-
ві́новий фонолі́т; полевошпа́тный (поле-
вошпа́товый) ф. польовошпа́тний 
(польовошпа́товий) фонолі́т; роговооб-
ма́нковый ф. роговообма́нковий фонолі́т; 
саниди́новый ф. саніди́новий фонолі́т; 
слюдяно́й ф. слюдяни́й фонолі́т; сода-
ли́товый ф. содалі́товий фонолі́т; стекло-
ва́тый ф. склува́тий (скли́стий) фонолі́т; 
сфероли́товый ф. сферолі́товий фонолі́т; 
трахито́идный ф. трахіто́їдний фонолі́т; 
ще́лочно-амфибо́ловый ф. лу́жно-
амфібо́ловий фонолі́т 

фоноли́товый фонолі́товий; ф-вая 
структу́ра фонолі́това структу́ра; ф. ви-
трофи́р фонолі́товий вітрофір́; ф. трахи́т 
фонолі́товий трахі́т 

фонолито́ид фоноліто́їд, -да 
фоно́метр фоно́метр, -ра 
фоно́нный фоно́нний; ф. спектр фо-

но́нний спектр 
фонта́льный фонта́льний; ф-ная фа́ция 

фонта́льна фа́ція 
фонта́н фонта́н, -на; га́зовый ф. га́зовий 

фонта́н; га́зонефтяно́й ф. га́зона́фто́вий 
фонта́н; грязево́й ф. грязьови́й фонта́н; 
ла́вовый ф. ла́вовий фонта́н; нефтяно́й ф. 
на́фто́вий фонта́н; ф. воды́ фонта́н води́ 

фонтани́рование фонтанува́ння; откры́-
тое ф. відкри́те фонтанува́ння; свобо́дное ф. 
ві́льне фонтанува́ння 

фонтани́ровать фонтанува́ти, -ну́є; 
ф. есте́ственным путём фонтанува́ти 
приро́дним шля́хом 

фонтани́рующий фонтану́ючий, фонтану-
ва́льний; ф-щая сква́жина фонтану́юча 
(фонтанува́льна) свердлови́на; ф. исто́чник 
фонтану́юче (фонтанува́льне) джерело́ 

фонта́нный фонта́нний; ф-ная арма-
ту́ра фонта́нна армату́ра; ф-ная добы́ча 
не́фти фонта́нне добува́ння (фонта́нне видо-
бува́ння, фонта́нний ви́добуток) на́фти;  
ф-ная нефть фонта́нна на́фта; ф-ная 
про́бка фонта́нна про́бка; ф-ная эксплуа-
та́ция фонта́нна експлуата́ція; ф. горизо́нт 
фонта́нний горизо́нт; ф. пери́од фонта́нний 
пері́од; ф. шту́цер фонта́нний шту́цер 

фонта́новский фонта́нівський; ф-кая 
антиклина́ль фонта́нівська антикліна́ль 

фора́мен фора́мен, -на; гипотири́дный ф. 
гіпотири́дний фора́мен; дорса́льный ф. 
дорса́льний фора́мен; замаку́шечный ф. 
позаверхі́вковий фора́мен; маку́шечный ф. 
верше́чковий (верхі́вковий) фора́мен; мар-
гина́льный ф. маргіна́льний фора́мен; 
мезотири́дный ф. мезотири́дний фора́мен; 
надмаку́шечный ф. надверхі́вковий 
фора́мен; пермезотери́дный ф. пермезо-
тери́дний фора́мен; подмаку́шечный ф. 
підверхі́вковий фора́мен; септа́льный ф. 
септа́льний фора́мен; симболотири́дный ф. 
симболотири́дний фора́мен; тела́тный ф. 
тела́тний фора́мен; ф. с губообра́зным 
вы́ростом фора́мен із губоподі́бним 
ви́ростом 

фораминифе́ра форамініфе́ра, -ри; 
агглютини́рованная ф. аглютино́вана 
форамініфе́ра; бенто́нная ф. бенто́нна 
форамініфе́ра; двуря́дная ф. дворя́дна 
форамініфе́ра; двуря́дно-одноря́дная ф. 
дворя́дно-одноря́дна форамініфе́ра; извест-
ко́вая ф. вапня́на (вапни́ста) форамініфе́ра; 
микроскопи́ческая ф. мікроскопі́чна 
форамініфе́ра; многока́мерная ф. багато-
ка́мерна форамініфе́ра; непрободённая ф. 
непро́рвана форамініфе́ра; однока́мерная ф. 
однока́мерна форамініфе́ра; одноря́дная ф. 
одноря́дна форамініфе́ра; орбито́идная ф. 
орбіто́їдна форамініфе́ра; песча́ная ф. пі-
ща́на форамініфе́ра; прободённая ф. про́р-
вана форамініфе́ра; стеклова́то-известко́-
вая ф. склува́то-вапни́ста (склува́то-
вапня́на, скли́сто-вапни́ста) форамініфе́ра; 
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фарфорови́дная ф. фарфороподі́бна фо-
рамініфе́ра 

фораминифе́ровый форамініфе́ровий; 
ф-вое число́ форамініфе́рове число́; 
ф. ана́лиз форамініфе́ровий ана́ліз; ф. слой 
форамініфе́ровий шар  

форбези́т форбези́т, -ту 
фордфедорови́т фордфедоровіт́, -ту 
форелленгранули́т фореленгранулі́т, -ту 
форелленште́йн фореленште́йн, -ну 
фо́рланд фо́рланд, -ду 
фо́рма фо́рма, -ми; аградацио́нная ф. 

аградаці́йна фо́рма; аккумуляти́вная ф. 
акумуляти́вна фо́рма; аккумуляти́вная ф. 
релье́фа акумуляти́вна фо́рма рельє́фу; 
акцепта́льная ф. расчётов акцепта́льна 
фо́рма розраху́нків; аллювиа́льная ф. 
алювіа́льна фо́рма; антискеле́тная ф. 
антискеле́тна фо́рма; анцестра́льная ф. 
анцестра́льна фо́рма; башнеобра́зная ф. 
вежоподі́бна (баштоподі́бна) фо́рма; 
бесскеле́тная ф. безскеле́тна фо́рма; би-
кони́ческая ф. біконі́чна фо́рма; билате-
ра́льно-симметри́чная ф. білатера́льно-
симетри́чна фо́рма; бли́зкая ф. близька́ 
фо́рма; блужда́ющая ф. мандрівна́ (блук-
ли́ва) фо́рма; брахидо́мная ф. брахідо́мна 
фо́рма; бродя́чая ф. бродя́ча фо́рма; брус-
кови́дная ф. брускоподі́бна фо́рма; бу-
го́рчатая ф. горбкува́та фо́рма; вегета-
ти́вная ф. вегетати́вна фо́рма; верши́нная 
ф. криста́лла верши́нна (верхі́вкова) 
фо́рма криста́ла; вицина́льная ф. віци-
на́льна фо́рма; волни́стая ф. хвиля́ста 
фо́рма; втори́чная ф. втори́нна фо́рма; 
выделя́ющая ф. видільна́ фо́рма; высо-
коспира́льная ф. високоспіра́льна фо́рма; 
геологи́ческая ф. движе́ния мате́рии 
геологі́чна фо́рма ру́ху мате́рії; гла́дкая ф. 
гла́дка фо́рма; глубоково́дная ф. глибоко-
во́дна фо́рма; гляциона́льная ф. релье́фа 
гляціона́льна фо́рма рельє́фу; голоэдри́-
ческая ф. голоедри́чна фо́рма; двойни-
ко́вая ф. релье́фа двійнико́ва фо́рма ре-
льє́фу; димо́рфная ф. димо́рфна фо́рма; 
дискоида́льная ф. дискоїда́льна фо́рма; 
дискообра́зная ф. дископоді́бна фо́рма; 
домини́рующая ф. панівна́ (доміну́юча) 
фо́рма; до́нная ф. до́нна фо́рма; 
жи́зненная ф. життє́ва фо́рма; зави-
ва́ющаяся ф. закру́чувальна фо́рма; за-
ли́вчатая ф. заливна́ фо́рма; за́мкнутая 

ф. релье́фа за́мкнена (за́мкнута) фо́рма 
рельє́фу; зарыва́ющаяся ф. зако́пувальна 
фо́рма; зона́льная ф. ви́да зона́льна 
фо́рма ви́ду; зубча́тая ф. зубча́ста фо́рма; 
изометри́ческая ф. ізометри́чна фо́рма; 
илоя́дные ф-мы мулої́дні фо́рми; инво-
лю́тная ф. інволю́тна фо́рма; инкрус-
ти́рующая ф. інкрустува́льна фо́рма; 
ка́рликовая ф. ка́рликова фо́рма; колесо-
ви́дная ф. колесоподі́бна фо́рма; комби-
ни́рованная ф. криста́лла комбіно́вана 
фо́рма криста́ла; конгруэ́нтная ф. кон-
груе́нтна фо́рма; коне́чная ф. кінце́ва 
фо́рма; конкрецио́нная ф. конкреці́йна 
фо́рма; конструкти́вная ф. релье́фа 
конструкти́вна фо́рма рельє́фу; конусо-
ви́дная (конусообра́зная) ф. конусопо-
ді́бна фо́рма; космополити́ческая ф. кос-
мополіти́чна фо́рма; криптоге́нная ф. 
криптоге́нна фо́рма; кристалли́ческая ф. 
кристалі́чна фо́рма; крылови́дная ф. кри-
лоподі́бна фо́рма; куполови́дная (купо-
лообра́зная) ф. банеподі́бна (куполопо-
ді́бна) фо́рма; леднико́вая ф. релье́фа 
льодовико́ва фо́рма рельє́фу; лепестко-
ви́дная ф. пелюсткоподі́бна фо́рма; лу-
чи́стая ф. промени́ста фо́рма; макро-
до́мная ф. макродо́мна фо́рма; мегасфе-
ри́ческая ф. мегасфери́чна фо́рма; меду-
зови́дная (медузообра́зная) ф. медузопо-
ді́бна фо́рма; ме́стная ф. ископа́емых 
місце́ва фо́рма викопни́х; микродо́мные 
ф-мы мікродо́мні фо́рми; микросфе-
ри́ческая ф. мікросфери́чна фо́рма; моло-
да́я ф. молода́ фо́рма; мультипле́ксная ф. 
за́писи мультипле́ксна фо́рма за́пису; на-
са́женная ф. релье́фа наса́джена фо́рма 
рельє́фу; натёчные ф-мы натічні́ фо́рми; 
нача́льная ф. початко́ва фо́рма; не-
за́мкнутая ф. релье́фа неза́мкнена (не-
за́мкнута) фо́рма рельє́фу; незре́лая ф. 
незрі́ла фо́рма; некто́нная ф. некто́нна 
фо́рма; необъе́млющая ф. неохо́плювана 
(необі́ймана) фо́рма; неприкреплённая ф. 
неприкрі́плена фо́рма; неприспо-
со́бленная ф. непристосо́вана фо́рма; 
ни́зкая спира́льно-кони́ческая ф. низька́ 
спіра́льно-коні́чна фо́рма; низкокони́че-
ская ф. низькоконі́чна фо́рма; о́бщая ф. 
зага́льна фо́рма; объе́млющая ф. охо́плюва-
на (обі́ймана) фо́рма; одино́чная ф. пооди-
но́ка фо́рма; о́ползневая ф. релье́фа зсувна́ 
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фо́рма рельє́фу; органоге́нная ф. релье́фа 
органоге́нна фо́рма рельє́фу; откло-
ня́ющаяся ф. відхильна́ фо́рма; отри-
ца́тельная ф. релье́фа від'є́мна (нега-
ти́вна) фо́рма рельє́фу; палеонтоло-
ги́ческая ф. палеонтологі́чна фо́рма; паль-
цеходя́щая ф. пальцеходя́ча (пальцеходо-
ва́) фо́рма; пелаги́ческая ф. пелагі́чна 
фо́рма; перви́чная ф. перви́нна фо́рма; 
перетя́нутая ф. перетя́гнута фо́рма; пере-
хо́дная ф. перехідна́ фо́рма; персис-
те́нтная ф. персисте́нтна фо́рма; пес-
ча́ная ф. пусты́нного релье́фа піща́на 
фо́рма пусте́льного рельє́фу; петало́идная ф. 
петало́їдна фо́рма; пла́вающая ф. пливу́ча 
(пливна́) фо́рма; планкто́нная ф. план-
кто́нна фо́рма; побо́чная ф. побі́чна 
фо́рма; подража́тельная ф. наслі́дувальна 
фо́рма; покрытоголо́вая ф. покритого-
ло́ва фо́рма; по́лзающая ф. повзу́ча 
фо́рма; полногра́нная ф. повногра́нна 
фо́рма; положи́тельная ф. релье́фа пози-
ти́вна фо́рма рельє́фу; полоса́тая ф. сму-
га́ста фо́рма; по́ристая ф. по́риста фо́рма; 
после́довательная ф. послідо́вна фо́рма; 
пре́дковская ф. пре́дківська фо́рма; пре-
облада́ющая ф. перева́жна (панівна́) 
фо́рма; пресново́дная ф. прісново́да (прі-
сново́дна) фо́рма; прикреплённая ф. при-
крі́плена фо́рма; примити́вная ф. примі-
ти́вна фо́рма; приспосо́бленная ф. при-
стосо́вана фо́рма; причу́дливая ф. прим-
хли́ва фо́рма; при́шлая ф. за́йшла фо́рма; 
промежу́точная ф. промі́жна фо́рма; прос-
та́я ф. криста́лла про́ста́ фо́рма криста́ла; 
простра́нственная ф. просторо́ва фо́рма; 
протомо́рфная ф. протомо́рфна фо́рма; 
псевдоизометри́ческая ф. псевдоізомет-
ри́чна фо́рма; развёрнутая ф. розго́рнута 
фо́рма; ра́ковинная ф. черепа́шкова 
фо́рма; рёберная ф. ребе́рна (ребро́ва́) 
фо́рма; резисте́нтная ф. резисте́нтна 
фо́рма; реце́нтная ф. реце́нтна фо́рма; 
речна́я ф. релье́фа річкова́ фо́рма ре-
льє́фу; родонача́льная ф. родонача́льна 
(основополо́жна) фо́рма; ро́дственная ф. 
спорі́днена фо́рма; ро́ющая ф. ри́йна 
фо́рма; руководя́щая ф. провідна́ фо́рма; 
сверля́щая ф. свердлува́льна фо́рма; сво-
бо́дная ф. ві́льна фо́рма; серпови́дная ф. 
серпоподі́бна фо́рма; сигмоида́льная ф. 

сигмоїда́льна фо́рма; сидя́чая ф. сидя́ча 
фо́рма; скаленоэдри́ческая ф. скаленоед-
ри́чна фо́рма; скелетообразу́ющая ф. 
скелетотві́рна фо́рма; ско́шенная ф. 
ско́шена фо́рма; сло́жная ф. релье́фа 
складна́ фо́рма рельє́фу; сме́шанная ф. 
змі́шана фо́рма; сопу́тствующая ф. су-
пу́тна (супрові́дна́) фо́рма; спира́льная ф. 
спіра́льна фо́рма; спира́льно свёрнутая ф. 
спіра́льно зго́рнута фо́рма; сто́лбчатая ф. 
стовпча́ста (стовпча́та) фо́рма; стратиг-
рафи́ческая ф. стратиграфі́чна фо́рма; 
структу́рная ф. структу́рна фо́рма; 
табли́тчатая ф. табли́тчаста фо́рма; тек-
тони́ческая ф. тектоні́чна фо́рма; терра-
сови́дная ф. терасоподі́бна фо́рма; труб-
кообра́зная ф. трубкоподі́бна фо́рма; 
углова́тая ф. кута́ста фо́рма; углова́тая 
ф. Земли́ кута́ста фо́рма Землі́; угнетён-
ная ф. пригні́чена фо́рма; усто́йчивая ф. 
стійка́ (ста́ла) фо́рма; физиогеогра-
фи́ческая ф. фізіогеографі́чна фо́рма; 
флоти́рующая ф. флотаці́йна фо́рма; 
ф. будина́жа фо́рма будина́жу; ф. га́зового 
истече́ния фо́рма га́зового витіка́ння; 
ф. геотектогене́за фо́рма геотектогене́зу; 
ф. движе́ния мате́рии фо́рма ру́ху ма-
те́рії; ф. залега́ния фо́рма заляга́ння; 
ф. колеба́тельных движе́ний фо́рма ко-
лива́льних ру́хів; ф. консисте́нции гру́нта 
фо́рма консисте́нції ґру́нту; ф. криста́лла 
фо́рма криста́ла; ф. нахожде́ния эле-
ме́нтов фо́рма знахо́дження елеме́нтів; 
ф. обло́мочных зёрен фо́рма ула́мкових 
зе́рен; ф. оса́дочных тел фо́рма осадо́вих 
тіл; ф. подледнико́вого релье́фа фо́рма 
підльодовико́вого рельє́фу; ф. разду́вов 
фо́рма розду́вів; ф. растворе́ния фо́рма 
розчи́нення; ф. релье́фа фо́рма рельє́фу; 
ф. сохра́нности фо́рма схоро́нності 
(ці́лості); ф. существова́ния элеме́нтов 
фо́рма існува́ння елеме́нтів; ф. те́ла фо́рма 
ті́ла; цилиндри́ческая ф. циліндри́чна 
фо́рма; циртохоани́товая ф. циртохоа-
ні́това фо́рма; ча́стная ф. окре́ма фо́рма; 
чечевицеобра́зная ф. сочевицеподі́бна 
фо́рма; ширококони́ческая ф. ширококо-
ні́чна фо́рма; эволю́тная ф. еволю́тна 
фо́рма; элемента́рная ф. елемента́рна 
фо́рма; энантиомо́рфная ф. енантіо-
мо́рфна фо́рма; эо́ловая ф. релье́фа 
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ео́лова фо́рма рельє́фу; эффузи́вная ф. 
де́ятельности ефузи́вна фо́рма дія́льності 

формализа́ция формаліза́ція, -ції 
формали́н формалі́н, -ну 
формальдеги́д формальдегі́д, -ду 
форма́льный форма́льний; ф. род фор-

ма́льний рід 
формами́д формамі́д, -ду 
формани́т формані́т, -ту 
форма́т форма́т, -ту; мультипле́ксный ф. 

мультипле́ксний форма́т; трассопосле́до-
вательный ф. трасопослідо́вний форма́т; 
ф. за́писи форма́т за́пису 

формацио́нный формаці́йний; ф-ная 
биполя́рность формаці́йна біполя́рність; 
ф-ная за́лежь формаці́йний по́клад; ф-ная 
коло́нка формаці́йна коло́нка; ф-ное не-
согла́сие формаці́йна незгі́дність; ф. ана́лиз 
формаці́йний ана́ліз; ф. ко́мплекс форма-
ці́йний ко́мплекс 

форма́ция форма́ція, -ції; аллювиа́ль-
ная ф. алювіа́льна форма́ція; аляс-
ки́товая ф. аляскі́това форма́ція; анде-
зи́товая ф. андези́това форма́ція; ар-
гилли́товая ф. аргілі́това форма́ція; 
а́спидная ф. а́спідна форма́ція; база́льт-
андези́т-риоли́товая ф. база́льт-андези́т-
ріолі́това форма́ція; биоэкологи́ческая ф. 
біоекологі́чна форма́ція; водоно́сная ф. 
водоно́сна форма́ція; вулкани́ческая ф. 
вулкані́чна форма́ція; вулканоге́нно-
оса́дочная ф. вулканоге́нно-осадо́ва фор-
ма́ція; вулка́но-плутони́ческая ф. вул-
ка́но-плутоні́чна форма́ція; га́ббро-
диори́т-гранодиори́товая ф. га́бро-
діори́т-гранодіори́това форма́ція; гало-
ге́нная ф. галоге́нна форма́ція; геоло-
ги́ческая ф. геологі́чна форма́ція; геосин-
клина́льная ф. геосинкліна́льна фор-
ма́ція; гиперборе́йская ф. гіперборе́йська 
форма́ція; грани́товая ф. грані́това фор-
ма́ція; гре́йзеновая ф. гре́йзенова фор-
ма́ція; гумбеи́товая ф. гумбеї́това фор-
ма́ція; древе́сная ф. деревна́ форма́ція; 
дуни́т-пироксени́т-га́ббровая ф. дуні́т-
піроксені́т-га́брова форма́ція; жи́льная ф. 
жи́льна форма́ція; интруди́рованная ф. 
інтрудо́вана форма́ція; интрузи́вная ф. 
інтрузи́вна форма́ція; каменноу́гольная ф. 
кам'янову́гі́льна форма́ція; каре́льская ф. 
каре́льська форма́ція; ква́рцево-полевош-
па́товая ф. ква́рцово-польовошпа́това 

форма́ція; консолиди́рованная ф. консо-
лідо́вана форма́ція; континента́льная ф. 
континента́льна форма́ція; лагу́нная ф. 
лагу́нна форма́ція; леднико́вая ф. льодо-
вико́ва форма́ція; лимни́ческая ф. лім-
ні́чна форма́ція; литологи́ческая ф. літо-
логі́чна форма́ція; магмати́ческая ф. маг-
мати́чна форма́ція; мелкотре́щинная ф. 
дрібнотрі́щинна форма́ція; металлоге-
ни́ческая ф. металогені́чна форма́ція; 
метаморфи́ческая ф. метаморфі́чна фор-
ма́ція; метасомати́ческая ф. метасома-
ти́чна форма́ція; метаультрамафи́т-
мафи́товая ф. метаультрамафі́т-мафі́това 
форма́ція; мигмати́т-грани́тная ф. мігма-
ти́т-грані́тна форма́ція; мола́ссовая ф. 
мола́сова форма́ція; нефтематери́нская ф. 
нафтоматери́нська форма́ція; оса́дочная ф. 
осадо́ва форма́ція; офиоли́товая ф. офіо-
лі́това форма́ція; петрографи́ческая ф. 
петрографі́чна форма́ція; платоба-
за́льтовая ф. платобаза́льтова форма́ція; 
платфо́рменная ф. платфо́рмна форма́ція; 
плутони́ческая ф. плутоні́чна форма́ція; 
порфи́ровая ф. порфі́рова форма́ція; 
россыпеобразу́ющие ф-ции розсипищет-
ві́рні (розсипотві́рні) форма́ції; ро́ссыпная ф. 
ро́зсипна форма́ція; ру́дная ф. ру́дна фор-
ма́ція; рудовмеща́ющая ф. рудовмі́сна 
форма́ція; рудоно́сная ф. рудоно́сна фор-
ма́ція; солено́сная ф. солено́сна форма́ція; 
спарагми́товая ф. спарагмі́това форма́ція; 
спили́товая ф. спілі́това форма́ція; стра-
тиграфи́ческая ф. стратиграфі́чна фор-
ма́ція; таври́ческая ф. таврій́ська фор-
ма́ція; тра́пповая ф. тра́пова форма́ція; 
углено́сная ф. вуглено́сна форма́ція; 
флишо́идная ф. флішо́їдна форма́ція; 
ф. агпаи́товых нефели́новых сиени́тов 
форма́ція агпаї́тових нефелі́нових сієні́тів; 
ф. вара́нгер форма́ція вара́нгер; ф. гре́йзенов 
форма́ція гре́йзенів; ф. "зелёных ту́фов" 
форма́ція "зеле́них ту́фів"; ф. ка́рру фор-
ма́ція ка́рру; ф. листвени́тов-берези́тов 
форма́ція листвені́тів-берези́тів; ф. по-
ле́зных ископа́емых форма́ція ко́ри́сних 
копа́лин; ф. разложе́ния форма́ція роз-
клада́ння (розкла́дення, ро́зкладу); фосфо-
ритоно́сная ф. фосфоритоно́сна форма́ція; 
шли́ровая ф. шлі́рова форма́ція; щёлочно-
ультраосно́вная ф. лу́жно-ультраосно́вна 
форма́ція; эволюцио́нно-биологи́ческая ф. 
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еволюці́йно-біологі́чна форма́ція; эффу-
зи́вная ф. ефузи́вна форма́ція 

фо́рменный фо́рмений; ф-ные эле-
ме́нты у́гле́й фо́рмені елеме́нти ву́гі́лля; 
ф. элеме́нт фо́рмений елеме́нт 

формирова́ние формува́ння; ф. подзе́м-
ных вод формува́ння підзе́мних вод 

формирова́ть[ся] формува́ти[ся], -му́ю, 
-му́єш, -му́є[ться] 

формо́вочный (о песке) формува́льний; 
ф. песо́к формува́льний пісо́к 

формообразова́ние формоутво́рення, 
(неоконч. д. – ещё) формоутво́рювання, 
формотво́рення 

фо́рмула фо́рмула, -ли; зубна́я ф. зубна́ 
фо́рмула; интерполяцио́нная ф. інтерполя-
ці́йна фо́рмула; конституцио́нная ф. кон-
ституці́йна фо́рмула; координацио́нная ф. 
координаці́йна фо́рмула; кристаллохи-
ми́ческая ф. кристалохімі́чна фо́рмула; 
магмати́ческая ф. магмати́чна фо́рмула; 
проста́я ф. про́ста́ фо́рмула; про-
стра́нственная ф. просторо́ва фо́рмула; 
сина́льная ф. сина́льна фо́рмула; струк-
ту́рная ф. структу́рна фо́рмула; фала́нго-
вая ф. фала́нгова фо́рмула; ф. Бабине́ 
фо́рмула Бабіне́; ф. Ди́кса фо́рмула Ди́кса; 
ф. Клеро́ фо́рмула Клеро́; ф. минера́ла 
фо́рмула мінера́лу; ф. си́нуса фо́рмула си́-
нуса; хими́ческая ф. хімі́чна фо́рмула; экс-
траполяцио́нная ф. екстраполяці́йна фо́р-
мула; эмпири́ческая ф. емпіри́чна фо́рмула 

форнаси́т форнаси́т, -ту 
форогене́з форогене́з, -зу 
форони́да фороні́да, -ди 
форо́сский форо́ський; ф. антикли-

но́рий форо́ський антикліно́рій 
форси́рованный форсо́ваний; ф-ная 

эксплуата́ция форсо́вана експлуата́ція; 
ф. отбо́р жи́дкости форсо́ваний відбі́р рідини́ 

форстери́т форстери́т, -ту 
форстери́товый форстери́товий; ф. мра́-

мор форстери́товий ма́рмур 
форсу́нка форсу́нка, -ки, д. и п. -нці,  

р. мн. -нок 
форти́фе форти́фе (нескл.) 
фортификацио́нный фортифікаці́йний; 

ф. ага́т фортифікаці́йний ага́т 
фортра́н фортра́н, -ну 
фортуни́т фортуні́т, -ту 
форхаузери́т форхаузери́т, -ту 
форхери́т форхери́т, -ту 

форце́псы мн. форце́пси, -сів 
фосгени́т фосгені́т, -ту 
фосги́т фосгі́т, -ту 
фо́сса фо́са, -си 
фоссилиза́ция фосиліза́ція, -ції 
фоссилизи́ровать фосилізува́ти, -зу́є 
фосси́лии мн. фоси́лії, -лій; биохими́-

ческие ф. біохімі́чні фоси́лії; геохими́чес-
кие ф. геохімі́чні фоси́лії; молекуля́рные ф. 
молекуля́рні фоси́лії 

фоссилило́гия фосиліло́гія, -гії 
фоссилино́мия фосиліно́мія, -мії 
фосси́льный фоси́льний; ф-ные орга-

ни́змы фоси́льні органі́зми 
фоссу́ла фосу́ла, -ли; ала́рная ф. ала́рна 

фосу́ла; гла́вная ф. головна́ (основна́) 
фосу́ла; кардина́льная ф. кардина́льна 
фосу́ла; противополо́жная ф. протиле́жна 
фосу́ла; септа́льная ф. септа́льна фосу́ла; 
табуля́рная ф. табуля́рна фосу́ла 

фости́т фости́т, -ту 
фосфамми́т фосфамі́т, -ту 
фосфа́т фосфа́т, -ту; во́дный ф. во́дний 

фосфа́т; дика́льциевый ф. дика́льцієвий 
фосфа́т; костяно́й ф. кістя́ний фосфа́т; 
пла́вленый ф. пла́влений фосфа́т; при-
ро́дный ф. приро́дний фосфа́т; ф. и́звести 
фосфа́т вапна́; ф. ка́льция фосфа́т 
ка́льцію; ф. свинца́ фосфа́т свинцю́ 

фосфаталлофа́н фосфаталофа́н, -ну 
фосфатвальпурги́н фосфатвальпургі́н, -ну 
фосфа́тный фосфа́тний; ф-ная промы́ш-

ленность фосфа́тна промисло́вість; ф-ная 
фа́ция фосфа́тна фа́ція; ф-ное вя́жущее 
вещество́ фосфа́тна в'я́жуча (зв'я́зувальна) 
речовина́; ф-ное сырьё фосфа́тна сировина́ 

фосфиттри́т фосфітри́т, -ту 
фосфолли́т фосфолі́т, -ту 
фосфомолибда́т фосфомолібда́т, -ту 
фо́сфор фо́сфор, -ру; бе́лый ф. бі́лий 

фо́сфор; кра́сный ф. черво́ний фо́сфор; 
пятихло́ристый ф. п'ятихло́ристий фо́сфор; 
трёххло́ристый ф. трихло́ристий фо́сфор 

фосфоресслери́т фосфореслери́т, -ту 
фосфоресце́нция фосфоресце́нція, -ції 
фосфоресци́рующий фосфоресціюва́льний 
фосфоризацио́нный фосфоризаці́йний 
фосфориза́ция фосфориза́ція, -ції 
фосфоризи́рованный фосфоризо́ваний 
фосфоризи́роваться фосфоризува́тися,  

-зу́ється 
фосфори́стый фосфори́стий; ф-тая кис-

лота́ фосфори́ста кислота́ 
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фосфори́т фосфори́т, -ту; желвако́вый ф. 
жо́вновий фосфори́т; зерни́стый ф. зер-
ни́стий фосфори́т; ка́рстовый ф. ка́рстовий 
фосфори́т; конкрецио́нный ф. конкре-
ці́йний фосфори́т; костяно́й ф. кістя́ний 
фосфори́т; метаморфизо́ванный ф. мета-
морфізо́ваний фосфори́т; островно́й ф. ост-
рівни́й фосфори́т; пластово́й ф. пластови́й 
(шарови́й) фосфори́т; ураноно́сный ф.  
ураноно́сний фосфори́т 

фосфори́тный фосфори́тний; ф-ная мука́ 
фосфори́тне бо́рошно (фосфори́тна мука́) 

фосфоритоно́сный фосфоритоно́сний;  
ф-ная форма́ция фосфоритоно́сна форма́ція 

фосфори́ческий фосфори́чний 
фосфори́чность фосфори́чність, -ності, 

т. -ністю 
фосформанга́н фосформанга́н, -ну 
фосфорнова́тистый фосфорнува́тистий; 

ф-тая кислота́ фосфорнува́тиста кислота́ 
фосфорноки́слый фосфорноки́слий; ф-лая 

медь фосфорноки́сла мідь; ф. свине́ц фос-
форноки́слий свине́ць 

фо́сфорный фо́сфорний; ф-ная кислота́ 
фо́сфорна кислота́; ф-ная медь фо́сфорна 
мідь 

фосфорогумми́т фосфорогумі́т, -ту 
фосфороли́т фосфоролі́т, -ту 
фосфороорти́т фосфороорти́т, -ту 
фосфоросодержа́щий фосфоровмі́сний; 

ф-щая руда́ фосфоровмі́сна руда́ 
фосфосидери́т фосфосидери́т, ту 
фосфоскороди́т фосфоскороди́т, -ту 
фосфоферри́т фосфофери́т, -ту 
фосфофилли́т фосфофілі́т, -ту 
фосфохроми́т фосфохромі́т, -ту 
фосфоцери́т фосфоцери́т, -ту 
фосфуранили́т фосфуранілі́т, -ту; 

ба́риевый ф. ба́рієвий фосфуранілі́т 
фот фот, -та 
фотици́т фотіци́т, -ту 
фоти́ческий фоти́чний; ф. по́яс фоти́ч-

ний по́яс 
фотоанали́тик фотоаналі́тик, -ка 
фотобиосфе́ра фотобіосфе́ра, -ри 
фотогеоло́гия фотогеоло́гія, -гії 
фотограмметри́ческий фотограмметри́ч-

ний; ф. ме́тод фотограмметри́чний ме́тод 
фотограмме́трия фотограмме́трія, -рії; 

назе́мная ф. назе́мна фотограмме́трія 
фотографи́рование фотографува́ння; 

электронномикроскопи́ческое ф. елек-
тронномікроскопі́чне фотографува́ння 

фотографи́ческий фотографі́чний; ф-кая 
привя́зка фотографі́чна прив'я́зка; ф-кая 
съёмка фотографі́чне зніма́ння (фотогра-
фі́чна зйо́мка); ф-кое фракциони́рование 
фотографі́чне фракціонува́ння 

фотогра́фия фотогра́фія, -фії 
фотодешифрова́ние фотодешифрува́ння 
фотодиссоциа́ция фотодисоціа́ція, -ції; 

неоргани́ческая ф. неоргані́чна фотоди-
соціа́ція 

фотоинклино́метр фотоінкліно́метр, -ра 
фотока́рта фотока́рта, -ти 
фотоколориметри́ческий фотоколори-

метри́чний 
фотоколориме́трия фотоколориме́трія, -рії 
фотоксе́нный фотоксе́нний 
фото́лиз фото́ліз; ф. вод фото́ліз вод 
фотолитотро́фность фотолітотро́фність, 

-ності, т. -ністю 
фотолитотро́фный фотолітотро́фний; 

ф. фотоси́нтез фотолітотро́фний фотоси́нтез 
фотолитотро́фы мн. фотолітотро́фи, -фів 
фотолюминесце́нция фотолюмінесце́нція, 

-ції 
фото́метр фото́метр, -ра 
фотометри́рование фотометрува́ння 
фотометри́ческий фотометри́чний 
фотоме́трия фотоме́трія, -рії; ф. пла́ме-

нем фотоме́трія по́лум'ям 
фото́н фото́н, -на 
фотонейтро́н фотонейтро́н, -на 
фотонейтро́нный фотонейтро́нний; 

ф. ме́тод фотонейтро́нний ме́тод 
фото́нный фото́нний; ф-ное излуче́ние 

фото́нне випромі́нювання; ф. активацио́н-
ный ме́тод фото́нний активаці́йний ме́тод 

фотоорганотро́фы мн. фотоорганотро́фи,  
-фів 

фотопла́н фотопла́н, -ну 
фотопланиметри́ческий фотопланімет-

ри́чний; ф-кая съёмка фотопланіметри́чне 
зніма́ння (фотопланіметри́чна зйо́мка) 

фотопласти́чный фотопласти́чний 
фотопроводи́мость фотопрові́дність,  

-ності, т. -ністю 
фотопылеме́р фотопиломі́р, -ра 
фоторегистра́тор фотореєстра́тор, -ра 
фотореле́ фотореле́ (нескл.) 
фотоси́нтез фотоси́нтез, -зу; неорга-

ни́ческий ф. неоргані́чний фотоси́нтез; 
органи́ческий ф. органі́чний фотоси́нтез; 
фотолитотро́фный ф. фотолітотро́фний 
фотоси́нтез 



фот фре 

843 

фотосфе́ра фотосфе́ра, -ри 
фотосхе́ма фотосхе́ма, -ми 
фотосъёмка фотозйо́мка, фотозніма́ння; 

многозона́льная косми́ческая ф. багато-
зона́льна косміч́на фотозйо́мка (багатозо-
на́льне космі́чне фотозніма́ння) 

фототеодоли́т фототеодолі́т, -та 
фототриангуля́ция фототриангуля́ція, -ції 
фототро́фы мн. фототро́фи, -фів 
фотоумножи́тель фотопомно́жувач, -ча, 

т. -чем 
фотохронометра́ж фотохронометра́ж, -жу́, 

т. -же́м 
фотоэлектри́ческий фотоелектри́чний; 

ф. сейсмо́граф фотоелектри́чний сейсмо́-
граф; ф. элеме́нт фотоелектри́чний елеме́нт; 
ф. эффе́кт фотоелектри́чний ефе́кт 

фотоэлектро́нный фотоелектро́нний; 
ф. умножи́тель фотоелектро́нний по-
мно́жувач 

фотоэлеме́нт фотоелеме́нт, -та 
фотоэффе́кт фотоефе́кт, -ту 
фотоэффекти́вность фотоефекти́вність, 

-ності, т. -ністю; ф. дете́ктора фотоефек-
ти́вність дете́ктора 

фотоя́дерный фотоя́дерний; ф. ме́тод 
фотоя́дерний ме́тод 

фоулери́т фоулери́т, -ту 
фошаги́т фошагі́т, -ту 
фошалласи́т фошаласи́т, -ту 
фоязи́т фоязи́т, -ту 
фра́гма фра́гма, -ми 
фрагмента́ция фрагмента́ція, -ції; ф. пла-

не́ты (объе́кта) фрагмента́ція плане́ти 
(об'є́кта) 

фрагмако́н, фрагмако́нус фрагмако́н,  
-на, фрагмоко́нус, -са 

фракта́л фракта́л, -лу 
фракта́льный фракта́льний 
фракциони́рование фракціонува́ння; 

высо́кое ф. висо́ке фракціонува́ння; 
кра́йнее ф. кра́йнє фракціонува́ння; крис-
талли́ческое ф. кристалі́чне фракціону-
ва́ння; фотографи́ческое ф. фотографі́чне 
фракціонува́ння; ф. минера́лов фракціо-
нува́ння мінера́лів 

фракциони́рованный фракціоно́ваний; 
ф-ная кристаллиза́ция фракціоно́вана 
кристаліза́ція; ф-ная перего́нка фракціо-
но́вана перего́нка 

фракциони́ровать[ся] фракціону-
ва́ти[ся], -ну́ю, -ну́єш, -ну́є[ться] 

фракцио́нный фракці́йний; ф-ная диф-
ференциа́ция фракці́йна диференціа́ція; 
ф. ана́лиз фракці́йний ана́ліз 

фра́кция фра́кція, -ції; алеври́товая ф. 
алеври́това фра́кція; биоге́нная ф. біоге́н-
на фра́кція; вы́деленная по уде́льному 
ве́су ф. ви́ділена за пито́мою ваго́ю фра́к-
ція; гли́нистая ф. гли́ниста (гли́няста) 
фра́кція; грубообло́мочная ф. грубо-
ула́мкова фра́кція; колло́идная ф. ко-
ло́їдна фра́кція; кру́пная ф. кру́пна 
фра́кція; лёгкая ф. легка́ фра́кція; маг-
ни́тная ф. магні́тна фра́кція; ме́лкая ф. 
дрібна́ фра́кція; минера́льная ф. міне-
ра́льна фра́кція; моля́рная ф. моля́рна 
фра́кція; пели́товая ф. пелі́това фра́кція; 
пла́вающая ф. пливу́ча (пливка́, плавна́) 
фра́кція; песча́ная ф. піща́на фра́кція; 
пылева́тая ф. пилува́та фра́кція; тяжёлая ф. 
важка́ фра́кція; электромагни́тная ф.  
електромагні́тна фра́кція 

фрамези́т фрамези́т, -ту 
франкдиксони́т франкдиксоні́т, -ту 
франкеи́т франкеї́т, -ту 
франкени́т франкені́т, -ту 
франкенште́йн франкенште́йн, -ну 
франклини́т франкліні́т, -ту 
франколи́т франколі́т, -ту 
фра́нкфуртский фра́нкфуртський; ф-кая 

ста́дия фра́нкфуртська ста́дія 
франсвилли́т франсвілі́т, -ту 
фра́нкский фра́нкський; ф. век фра́нк-

ський вік; ф. я́рус фра́нкський я́рус 
францу́зский францу́зький; ф. гра́дус 

жёсткости францу́зький гра́дус жо́рсткості 
фра́трия фра́трія, -рії 
фреати́ческий фреати́чний; ф-кая вода́ 

фреати́чна вода́; ф-кая волна́ фреати́чна 
хви́ля; ф-кая щель фреати́чна шіли́на; 
ф. верх фреати́чний верх; ф. взрыв фреа-
ти́чний ви́бух; ф. газ фреати́чний газ; 
ф. минера́л фреати́чний мінера́л; ф. низ 
фреати́чний низ; ф. по́яс фреати́чний 
по́яс; ф. цикл фреати́чний цикл; ф-кое 
изверже́ние фреати́чне ви́верження;  
ф-кое колеба́ние фреати́чне колива́ння; 
ф-кое пониже́ние фреати́чне зни́ження 

фреатофи́т фреатофі́т, -ту 
фре́за фре́за, -зи 
фре́зер фре́зер, -ра; торфяно́й ф. тор-

фо́вий (торф'яни́й) фре́зер 
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фре́зерный фре́зерний; ф. спо́соб добы́чи 
то́рфа фре́зерний спо́сіб ви́добутку то́рфу; 
ф. экскава́тор фре́зерний екскава́тор 

фрезформо́вочный фрезоформува́льний; 
ф. комба́йн фрезоформува́льний комба́йн 

фрейали́т фрейалі́т, -ту 
фрейберги́т фрейбергі́т, -ту 
фрейрени́т фрейрені́т, -ту 
фрейслебени́т фрейслебені́т, -ту 
фремонти́т фремонти́т, -ту 
френоте́ка френоте́ка, -ки, д. и п. -те́ці, 

р. мн. -те́к 
френу́лум френу́лум, -му 
френцели́т френцелі́т, -ту 
фрепонти́т фрепонти́т, -ту 
фреснои́т фресної́т, -ту 
фригиди́т фригіди́т, -ту 
фридели́т фриделі́т, -ту 
фридрихи́т фридрихі́т, -ту 
фризеи́т фризеї́т, -ту 
фрикцио́н фрикціо́н, -ну 
фрикцио́нный фрикці́йний; ф-ная пере-

да́ча фрикці́йна переда́ча; ф-ная поро́да 
фрикці́йна поро́да; ф-ное плавле́ние фрик-
ці́йне пла́влення; ф. диск фрикці́йний диск 

фрингели́т фрингелі́т, -ту 
фринджели́т фринджелі́т, -ту 
фри́тта фри́та, -ти 
фроберги́т фробергіт́, -ту 
фройденберги́т фройденбергі́т, -ту 
фролови́т фролові́т, -ту 
фрондели́т фронделі́т, -ту 
фрондикуля́рный фрондикуля́рний 
фро́нский фро́нський; ф. век фро́нський 

вік 
фронт фронт, -ту, мн. -ти́, -ті́в; арк-

ти́ческий ф. аркти́чний фронт; пере́дний 
ф. волны́ пере́дній фронт хви́лі; по-
ля́рный ф. поля́рний фронт; ф. базифи-
ка́ции фронт базифіка́ції; ф. го́рных ра-
бо́т фронт гірни́чих робіт́; ф. гранити-
за́ции фронт гранітиза́ції; ф. де́льты 
фронт де́льти; ф. диффу́зии фронт ди-
фу́зії; ф. мигмати́тов фронт мігмати́тів; 
ф. минерализа́ции фронт мінераліза́ції; 
ф. надви́га фронт на́суву; ф. погру́зки 
фронт наванта́ження (ванта́ження, наван-
та́жування); ф. полосы́ фронт сму́ги; 
ф. рабо́т фронт робіт́; ф. сбро́са фронт 
ски́ду; ф. скла́дки фронт скла́дки; ф. сла-
нцева́тости фронт сланцюва́тості; ф. тек-

тони́ческого покро́ва фронт тектоні́чного 
по́криву 

фронта́льно-медиа́нный фронта́льно-
медіа́нний; ф.-м-ная ло́пасть фронта́льно-
медіа́нна ло́пать 

фронта́льный фронта́льний; ф-ная аре́а 
(аре́я) фронта́льна аре́а (аре́я); ф-ная 
кайма́ фронта́льна облямі́вка (кайма́);  
ф-ная краева́я впа́дина фронта́льна кра-
йова́ запа́дина; ф-ная ло́пасть глабе́ли 
фронта́льна ло́пать глабе́лі; ф-ная море́на 
фронта́льна море́на; ф-ная о́бласть фрон-
та́льна о́бласть; ф-ная пло́скость фрон-
та́льна площина́; ф-ная сторона́ сбро́са 
фронта́льний бік ски́ду; ф-ная терра́са 
фронта́льна тера́са; ф-ное кольцо́ фрон-
та́льне кільце́; ф-ное сече́ние фрон-
та́льний перері́з; ф-ное у́стье фронта́льне 
ги́рло; ф. бугоро́к фронта́льний го́рбик; 
ф. глабеля́рный тип фронта́льний глабе-
ля́рний тип; ф. край фронта́льний край; 
ф. лимб фронта́льний лімб; ф. надви́г фрон-
та́льний на́сув; ф. шов фронта́льний шов 

фронто́н фронто́н, -ну 
фругорди́т фругорди́т, -ту 
фруди́т фруди́т, -ту 
фрукто́вый фрукто́вий; ф. сла́нец фрук-

то́вий сла́нець 
фта́левый фта́левий; ф-вая кислота́ 

фта́лева кислота́ 
фтани́т фтані́т, -ту 
фтор фтор, -ру 
фторадели́т фтораделі́т, -ту 
фторапати́т фторапати́т, -ту; карбо-

на́тный ф. карбона́тний фторапати́т; 
ма́рганцевый ф. ма́рганце́вий (ман-
га́новий) фторапати́т; стро́нциевый ф. 
стро́нцієвий фторапати́т 

фтори́д фтори́д, -ду; приро́дный ф. при-
ро́дний фтори́д; ф. щёлочи фтори́д лу́гу 

фтори́дный фтори́дний 
фтористоводоро́дный фтористовод-

не́вий; ф-ная кислота́ фтористоводне́ва 
кислота́ 

фто́ристый фто́ристий; ф. апати́т 
фто́ристий апати́т; ф. ка́льций фто́ристий 
ка́льцій; ф. на́трий фто́ристий на́трій; 
ф. хризоти́л фто́ристий хризоти́л 

фто́рный фто́рний 
фторометасомато́з фторометасомато́з, -зу 
фторометри́ческий фторометри́чний;  

ф-кая съёмка фторометри́чне зніма́ння 
(фторометри́чна зйо́мка) 
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фторосилика́т фторосиліка́т, -ту 
фуга́сность фуга́сність, -ності, т. -ністю 
фугити́вность фугити́вність, -ності, т.  

-ністю 
фуггери́т фугери́т, -ту 
фузелля́рный фузеля́рний; ф-ное полу-

кольцо́ фузеля́рне півкільце́ 
фузи́вный фузи́вний; ф-ное месторож-

де́ние фузи́вне родо́вище 
фузи́т фузи́т, -ту 
фузифо́рмный фузифо́рмний 
фузули́на фузулі́на, -ни 
фузулини́ды мн. фузуліні́ди, -ні́д 
фузули́новый фузулі́новий 
фукали́т фукалі́т, -ту 
фукеи́т фукеї́т, -ту 
фукози́т фукози́т, -ту 
фуко́идный фуко́їдний 
фуко́иды мн. фуко́їди, -дів 
фукоксанти́н фукоксанти́н, -ну 
фукси́н фукси́н, -ну 
фукси́т фукси́т, -ту 
фукули́т фукулі́т, -ту 
фуллере́н фулере́н, -ну 
фульвури́т фульвури́т, -ту 
фульгури́т фульгури́т, -ту 
фулькра́льный фулькра́льний; ф. пере-

ги́б фулькра́льний переги́н 
фульмина́т фульміна́т, -ту 
фумаро́ла фумаро́ла, -ли; вре́менная ф. 

тимчасо́ва фумаро́ла; втори́чная ф. вто-
ри́нна фумаро́ла; высокотемперату́рная ф. 
високотемперату́рна фумаро́ла; ископа́е-
мая ф. викопна́ фумаро́ла; ки́слая ф. 
ки́сла фумаро́ла; нашаты́рная ф. наша-
ти́рна фумаро́ла; перви́чная ф. перви́нна 
фумаро́ла; подво́дная ф. підво́дна фума-
ро́ла; постоя́нная ф. пості́йна фумаро́ла; 
руднико́вая (рудни́чная) ф. руднико́ва 
фумаро́ла; серни́стая ф. сірчи́ста фума-
ро́ла; суха́я ф. суха́ фумаро́ла; углеки́слая ф. 
вуглеки́сла фумаро́ла; холо́дная ф. холо́дна 
фумаро́ла; щелочна́я ф. лу́жна фумаро́ла; 
эрупти́вная ф. ерупти́вна фумаро́ла 

фумаро́ловый, фумаро́льный фума-
ро́ловий, фумаро́льний; ф-вая (ф-ная) 
ко́рочка фумаро́лова кі́рочка; ф-вая 
(ф-ная) на́кипь фумаро́льний на́кип;  
ф-вая (ф-ная) те́рма фумаро́льна те́рма; 
ф-вые (ф-ные) отложе́ния фумаро́льні 
ві́дклади; ф. возго́н (ф-вая [ф-ная] воз-
го́нка) фумаро́льний згін (фумаро́льна 

згі́нка); ф. газ фумаро́льний газ; ф. натёк 
фумаро́ловий на́тік 

фумерого́льный фумерого́льний; ф-ные 
оса́дки фумерого́льні оса́дки 

фунда́мент фунда́мент, -ту; акусти́чес-
кий ф. акусти́чний фунда́мент; квадра́т-
ный ф. квадра́тний фунда́мент; кессо́нный ф. 
кесо́нний фунда́мент; кольцево́й ф. кіль-
це́вий фунда́мент; кристалли́ческий ф. 
кристалі́чний фунда́мент; скла́дчатый ф. 
складча́стий фунда́мент; ф. платфо́рм 
фунда́мент платфо́рм; экономи́ческий ф. 
економі́чний фунда́мент 

фу́ндиумы мн. фу́ндіуми, -мів 
фу́никулус фу́нікулус, -су 
фуникуля́рный фунікуля́рний; ф-ная 

вода́ фунікуля́рна вода́ 
функциона́льный функціона́льний; ф-ная 

зави́симость функціона́льна зале́жність;  
ф-ная изме́нчивость функціона́льна мін-
ли́вість; ф. подхо́д функціона́льний підхі́д; 
ф. полиморфи́зм функціона́льний полі-
морфі́зм 

функциони́рующий функці́йний, функ-
ціона́льний 

фу́нкция фу́нкція, -ції; гребе́нчатая ф. 
гребі́нчаста (гребі́нчата) фу́нкція; корре-
ляти́вная ф. кореляти́вна фу́нкція; регу-
ляти́вная ф. регуляти́вна фу́нкція; ф. ав-
токорреля́ции фу́нкція автокореля́ції; 
ф. взаи́мной корреля́ции фу́нкція 
взає́мної кореля́ції; ф. возбужде́ния 
я́дерной реа́кции фу́нкція збу́дження 
я́дерної реа́кції; ф. опера́ции свёртыва-
ния фу́нкція опера́ції згорта́ння; ф. Хе́м-
минга фу́нкція Хе́ммінга 

фунт фунт, -та, мн. -ти, -тів 
фу́нтик фу́нтик, -ка; има́тровский ф. 

іма́трівський фу́нтик 
фу́нтиковый фу́нтиковий; ф-вая текс-

ту́ра фу́нтикова тексту́ра 
фуралуми́т фуралумі́т, -ту 
фурамо́ловый, фурамо́льный фура-

мо́льний; ф-вая (ф-ная) ста́дия фура-
мо́льна ста́дія 

фурилдиокси́н фурилдіокси́н, -ну 
фу́рка фу́рка, -ки, д. и п. -рці, р. мн. -ро́к 
фуркали́т фуркалі́т, -ту 
фуркастерни́т фуркастерні́т, -ту 
фу́рмановский фу́рманівський; ф-кая 

сви́та фу́рманівська сві́та 
фурмарьери́т фурмар'єри́т, -ту 
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фурнети́т фурнети́т, -ту 
фурниту́ра фурніту́ра, -ри 
фуронги́т фуронгі́т, -ту 
фурчи́т, фурши́т фурчи́т, -ту, фурши́т, -ту 
фут фут, -та 
футеи́т футеї́т, -ту 
футеро́вка 1. (действие) футерува́ння; 
2. (материал) фу́тер, -ру, футері́вка, -ки, 

д. и п. -вці, р. мн. -вок; шлакоусто́йчивая ф.  
шлакостійка́ футері́вка 

футля́р футля́р; сифо́нный ф. сифо́нний 
футля́р 

футура́н футура́н, -ну 
футшто́к футшто́к, -ку 
фушери́т фушери́т, -ту 
фьерд ф'єрд, -ду 
фья́мме ф'я́мме (нескл.) 
фюзелля́рный фюзеля́рний; ф. слой 

фюзеля́рний шар  
фюзе́н фюзе́н, -ну 
фюзениза́ция фюзеніза́ція, -ції 
фюзенизи́рованный фюзенізо́ваний 

фюзени́рованный фюзено́ваний; ф. у́голь 
фюзено́ване ву́гі́лля 

фюзе́но-витре́н фюзе́но-вітре́н, -ну 
фюзе́но-витре́новый фюзе́но-вітре́новий; 

ф.-в. у́голь фюзе́но-вітре́нове ву́гі́лля 
фюзе́новый фюзе́новий; ф. у́голь фю-

зе́нове ву́гі́лля 
фюзе́но-дюре́н фюзе́но-дюре́н, -ну 
фюзе́но-дюре́новый фюзе́но-дюре́новий; 

ф.-д. у́голь фюзе́но-дюре́нове ву́гі́лля 
фюзе́но-кларе́н фюзе́но-кларе́н, -ну 
фюзе́но-кларе́новый фюзе́но-кларе́новий; 

ф.-к. у́голь фюзе́но-кларе́нове ву́гі́лля 
фюзе́но-ксиле́н фюзе́но-ксиле́н, -ну 
фюзе́но-ксиле́новый фюзе́но-ксиле́новий; 

ф.-к. у́голь фюзе́но-ксиле́нове ву́гі́лля 
фюзеноли́ты мн. фюзенолі́ти, -тів 
фюзини́т фюзині́т, -ту 
фюзи́т фюзи́т, -ту 
фюзитоподо́бный фюзитоподіб́ний 
фюзитовитри́т фюзитовітри́т, -ту 
фюзоклари́т фюзоклари́т, -ту 
фюлеппи́т фюлепі́т, -ту 

 
 

Х 
 
хааплаи́т хааплаїт́, -ту 
хаба́ровский хаба́ровський; х-кая сви́та 

хаба́ровська сві́та 
хагатали́т хагаталі́т, -ту 
хагеманни́т хагемані́т, -ту 
хагендорфи́т хагендорфі́т, -ту 
хадакриста́лл хадакриста́л, -ла 
хадали́ты мн. хадалі́ти, -тів; гомео-

ге́нные х. гомеоге́нні хадалі́ти; пневмато-
ге́нные х. пневматоге́нні хадалі́ти; поли-
ге́нные х. поліге́нні хадалі́ти; эналло-
ге́нные х. еналоге́нні хадалі́ти 

хаджиде́рский хаджиде́рський; х-кая 
сви́та хаджиде́рська сві́та 

хадриоли́т хадріолі́т, -ту 
хадроза́вр хадроза́вр, -ра 
хаду́мский хаду́мський; х-кая сви́та 

хаду́мська сві́та 
хаза́рский хаза́рський; х-кая транс-

гре́ссия хаза́рська трансгре́сія; х. я́рус ха-
за́рський я́рус; х-кое мо́ре хаза́рське мо́ре 

хайвуди́т хайвуди́т, -ту 
хакасси́т хакаси́т, -ту 

ха́ки ха́кі (нескл.) 
хаки́т хакі́т, -ту 
хаксони́т хаксоні́т, -ту 
хала́за хала́за, -зи 
халазога́мия халазога́мія, -мії 
ха́лепский ха́лепський; х-кая сви́та 

ха́лепська сві́та 
халиби́т халібі́т, -ту 
хализито́идный халізито́їдний; х. полип-

ня́к халізито́їдний поліпня́к 
халикоте́рии мн. халікоте́рії, -рій 
халили́т халілі́т, -ту 
халипи́т халіпі́т, -ту 
халиста́зы мн. халіста́зи, -зів 
халисти́ческий халісти́чний; х-кие зо́ны 

халісти́чні зо́ни 
халли́т халі́т, -ту 
халоболи́т халоболі́т, -ту 
халсутои́т халсутої́т, -ту 
халхуи́т халхуї́т, -ту 
халцедо́н халцедо́н, -ну; восково́й х. во-

скови́й халцедо́н; голубо́й х. блаки́тний 
(голуби́й) халцедо́н; зелёный х. зеле́ний 
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халцедо́н; кра́сный х. черво́ний халцедо́н; 
ку́бовый х. ку́бовий халцедо́н; обыкно-
ве́нный х. звича́йний халцедо́н 

халцедо́н-ага́т халцедо́н-ага́т, -ту (веще-
ство) и -та (отдельный кристалл) 

халцедони́т халцедоні́т, -ту 
халцедо́новый халцедо́новий; х-вое 

те́льце халцедо́нове ті́льце́; х. кварц хал-
цедо́новий кварц; х. кварци́т халце-
до́новий кварци́т 

халцедо́н-о́никс халцедо́н-о́нікс, -су 
(вещество) и -са (отдельный кристалл) 

халькалтаи́т халькалтаї́т, -ту 
хальканти́т хальканти́т, -ту; ко́бальто-

вый х. ко́бальтовий хальканти́т; ма́гние-
вый х. ма́гнієвий хальканти́т; ци́нково-
ме́дный х. ци́нково-мі́дний хальканти́т 

халькоалюми́т халькоалюміт́, -ту 
халькогене́з халькогене́з, -зу 
халькогра́фия халькогра́фія, -фії 
халькоди́т халькоди́т, -ту 
халькози́н халькози́н, -ну; высокотем-

перату́рный х. високотемперату́рний 
халькози́н; галенитсодержа́щий х. гале-
нітовмі́сний халькози́н; куби́ческий х. 
кубі́чний халькози́н 

халькозиниза́ция халькозиніза́ція, -ції 
халькокиани́т халькокіані́т, -ту 
хальколампри́т хальколампри́т, -ту 
хальколи́т хальколі́т, -ту 
халькомени́т халькомені́т, -ту 
халькоморфи́т халькоморфі́т, -ту 
хальконатрони́т хальконатроні́т, -ту 
халькопири́т халькопіри́т, -ту; почко-

ви́дный х. ниркоподі́бний халькопіри́т 
халькопирроти́н халькопіроти́н, -ну 
халькописси́т халькопіси́т, -ту 
халькосидери́т халькосидери́т, -ту 
халькостиби́т халькостибі́т, -ту 
халькосфе́ра халькосфе́ра, -ри 
халькоталли́т халькоталі́т, -ту 
халькотрихи́т халькотрихі́т, -ту 
халькофани́т халькофані́т, -ту 
халькофаци́т халькофаци́т, -ту 
халькофили́я халькофілі́я, -лі́ї 
халькофилли́т халькофілі́т, -ту 
халькофи́лы мн. халькофі́ли, -лів 
халькофи́льный халькофі́льний; х. эле-

ме́нт халькофі́льний елеме́нт 
халькоци́т халькоци́т, -ту 
хальпаи́т хальпаї́т, -ту 
хальтеро́идный хальтеро́їдний; х-ные 

и́глы хальтеро́їдні голки́ 

хамелеони́т хамелеоні́т, -ту 
хамисти́ческий хамісти́чний; х. уча́сток 

хамісти́чна діля́нка 
хами́товый хамі́товий 
хаммари́т хамари́т, -ту 
ха́мовые сущ., мн. ха́мові, -вих 
хампеоза́вр хампеоза́вр, -ра 
хамроги́т хамрогі́т, -ту 
хамронги́т хамронгі́т, -ту 
хангенбе́ргий хангенбе́ргій, -гію 
ханда́синский ханда́синський; х-кая 

сви́та ханда́синська сві́та 
ханкоки́т ханкокі́т, -ту 
ханти́йский ханти́йський; х-кая фли-

шо́идная то́лща ханти́йська флішо́їдна 
то́вща 

хануши́т хануши́т, -ту 
хаоти́ческий хаоти́чний; хаоти́ческая 

конве́кция хаоти́чна конве́кція 
хаплофи́р хаплофі́р, -ру 
хапро́вский хапро́вський; х-кие пески́ 

хапро́вські піски́; х. ко́мплекс 
хапро́вський ко́мплекс 

харадаи́т харадаї́т, -ту 
хара́ктер хара́ктер, -ру; литоло-

ги́ческий х. літологі́чний хара́ктер; оп-
ти́ческий х. опти́чний хара́ктер; палеон-
тологи́ческий х. палеонтологі́чний ха-
ра́ктер; споради́ческий х. споради́чний 
хара́ктер; сто́йкий х. стійки́й (ста́лий) 
хара́ктер; х. доли́ны хара́ктер доли́ни; 
х. залега́ния хара́ктер заляга́ння; х. изло́ма 
хара́ктер зла́му (зло́му); х. ме́стности  
хара́ктер місце́вості; х. отде́льности  
хара́ктер окре́мості; х. пове́рхности ха-
ра́ктер пове́рхні; х. скольже́ния хара́ктер 
ко́взання (ско́взання); х. укла́дки части́ц 
хара́ктер уклада́ння ча́сто́к 

характери́стика характери́стика, -ки, д. и п. 
-тиці, р. мн. -тик; геофизи́ческая х. геофі-
зи́чна характери́стика; графи́ческая х. гра-
фі́чна характери́стика; динами́ческая х.  
динамі́чна характери́стика; карота́жная х. 
карота́жна характери́стика; кинема-
ти́ческая х. кінемати́чна характери́стика; 
классификацио́нная х. гру́нта класифі-
каці́йна характери́стика ґру́нту; люминес-
це́нтная х. люмінесце́нтна характе-
ри́стика; металлогени́ческая х. металоге-
ні́чна характери́стика; петромагни́тная х. 
петромагні́тна характери́стика; радиоло-
ги́ческая х. го́рных поро́д радіологі́чна 
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характери́стика гірськи́х порід́; статис-
ти́ческая х. статисти́чна характери́стика; 
структу́рно-морфологи́ческая х. струк-
ту́рно-морфологі́чна характери́стика; счёт-
ная х. дете́ктора лічи́льна (рахунко́ва) 
характери́стика дете́ктора; х. вентиля́тора 
характери́стика вентиля́тора; х. вы́работки 
характери́стика ви́робки; х. вытесне́ния 
не́фти характери́стика ви́тиснення 
(ви́тіснення) на́фти; х. гуми́новых кисло́т 
характери́стика гумі́нових кисло́т; х. ес-
те́ственной тя́ги характери́стика при-
ро́дної тя́ги; х. напра́вленности характе-
ри́стика спрямо́ваності; х. ритми́чности 
фли́шевых толщ характери́стика рит-
мі́чності флі́шевих товщ; х. ша́хты харак-
тери́стика ша́хти; часто́тная х. часто́тна 
характери́стика; эксплуатацио́нная х. 
експлуатаці́йна характери́стика 

характеристи́ческий характеристи́чний; 
х-кая диагра́мма характеристи́чна діа-
гра́ма; х-кая крива́я характеристи́чна 
крива́; х-кое вре́мя характеристи́чний час;  
х-кое излуче́ние характеристи́чне випро-
мі́нювання 

характе́рный характе́рний; х. минера́л 
характе́рний мінера́л; х. представи́тель 
ро́да характе́рний представни́к ро́ду; 
х. спу́тник характе́рний супу́тник 

харами́льо харамі́льо (нескл.)  
харболи́т харболі́т, -ту 
харкери́т харкери́т, -ту 
харлбути́т харлбути́т, -ту 
ха́рновский ха́рнівський; х-кая сви́та 

ха́рнівська світа 
ха́рнский ха́рнський; х. век ха́рнський 

вік 
ха́ровые сущ., мн. ха́рові, -вих 
ха́ровый ха́ровий; х-вые во́доросли 

ха́рові во́дорості 
харози́т харози́т, -ту 
харофи́ты мн. харофі́ти, -тів 
харризи́т харизи́т, -ту 
хартти́т харти́т, -ту 
хартши́фер хартши́фер, -ру 
харци́зский харци́зький; х-кие слои́ 

харци́зькі шари́  
ха́ры мн. ха́ри, хар 
ха́рьковский ха́рківський; х-кая сви́та 

ха́рківська сві́та 
хасти́т хасти́т, -ту 
хатанги́т хатангі́т, -ту 

хаттони́т хатоні́т, -ту 
ха́ттский ха́тський; х. я́рус ха́тський 

я́рус 
хатчинсони́т хатчинсоні́т, -ту 
хаудени́т хаудені́т, -ту 
ха́уз ха́уз, -зу 
хаули́т хаулі́т, -ту 
хауни́т хауні́т, -ту 
хацелли́т хацелі́т, -ту 
хачети́н хачети́н, -ну 
хвалы́нский хвали́нський; х. я́рус хва-

ли́нський я́рус 
хвата́тельный хапа́льний; х-ная нога́ ха-

па́льна нога́; х-ные крю́чья хапа́льні гаки́ 
хво́йниковые сущ., мн. хвойнико́ві, -вих 
хво́йные сущ., мн. хво́йні, -них 
хво́йный хво́йний; х. лес хво́йний ліс 
хвост хвіст, хвоста́; гиперцерка́льный х. 

гіперцерка́льний хвіст; гомоцерка́льный х. 
гомоцерка́льний хвіст; кнутообра́зный х. 
батогоподі́бний хвіст; протоцерка́льный х. 
протоцерка́льний хвіст; х. у́гольного пласта́ 
хвіст ву́гі́льного пласта́ (ву́гі́льного ша́ру) 

хвоста́тый хвоста́тий; х-тые земно-
во́дные хвоста́ті земново́дні 

хвостови́дный хвостоподі́бний 
хвостови́к хвостови́к, -ка́ 
хвостово́й хвостови́й; транзито́рный х. 

щит транзито́рний хвостови́й щит; х-ва́я 
ви́лка хвостова́ ви́лка; х-ва́я игла́ хвостова́ 
го́лка; х-ва́я нить хвостова́ ни́тка; х. ве́ер 
хвостове́ ві́яло; х. плавни́к хвостови́й пла-
ве́ць (плавни́к); х. щит хвостови́й щит 

хвостоко́л хвостокі́л, -ко́ла 
хвощ, хвощи́ хвощ, -ща́, т. -ще́м, хвощі́, 

-щі́в; ископа́емые х. викопні́ хвощі́ 
хвощеобра́зные сущ., мн. хвощеподі́бні, 

-них 
хвощо́вые сущ., мн. хвощо́ві, -вих 
хвощо́вый хвощо́вий; х. лес хвощови́й 

ліс; х. торф хвощо́вий торф 
хво́я хво́я, хво́ї, гли́ця, -ці, (игла хвойного 

дерева – ещё) шпи́лька, -ки, д. и п. -льці, 
мн. -льки́, -льо́к; шилови́дная х. шилопо-
ді́бна хво́я 

хегани́т хегані́т, -ту 
хегауи́т хегауї́т, -ту 
хегбоми́т хегбомі́т, -ту 
хегбомити́т хегбоміти́т, -ту 
хегги́т хеггі́т, -ту 
хегтвейти́т хегтвейти́т, -ту 
хеддени́т хедені́т, -ту 
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хедерократо́н хедерократо́н, -на 
хедлии́т хедлії́т, -ту 
хедруми́т, гедруми́т хедрумі́т, -ту, гедру-

ми́т, -ту 
хейвии́т хейвії́т, -ту 
хейдеи́т хейдеї́т, -ту 
хейдорни́т хейдорні́т, -ту 
хейзи́н хейзи́н, -ну 
хейи́т хейї́т, -ту 
хейкоки́т хейкокі́т, -ту 
хейли́риум хейлі́ріум, -му 
хейлоце́ровый хейлоце́ровий; х-вые 

слои́ хейлоце́рові шари́  
хейнричи́т хейнричи́т, -ту 
хейровскии́т хейровськії́т, -ту 
хейростро́бовые сущ., мн. хейрост-

ро́бові, -вих 
хейроти́п хейроти́п, -пу 
хейтори́т хейтори́т, -ту 
хе́ла хе́ла, -ли; якореви́дные хе́ли яко-

реподі́бні хе́лі 
хелатоме́трия хелатоме́трія, -рії 
хелени́т хелені́т, -ту 
хелецти́т хелецти́т, -ту 
хелимонди́т хелімонди́т, -ту 
хелипегма́тный хеліпегма́тний 
хелипе́да хеліпе́да, -ди 
хельдбурги́т хельдбургі́т, -ту 
хемилюминесце́нция хемілюмінесце́нція, 

-ції 
хемиси́ринкс хеміси́ринкс, -су 
хемисо́рбция хемісо́рбція, -ції 
хемогене́з хемогене́з, -зу 
хемоге́нный хемоге́нний; х-ная поро́да 

хемоге́нна поро́да; х-ные отложе́ния хе-
моге́нні ві́дклади; х. цеме́нт хемоге́нний 
цеме́нт; х. элю́вий хемоге́нний елю́вій 

хемометаморфи́зм хемометаморфі́зм, -му 
хемоси́нтез хемоси́нтез, -зу 
хемосо́рбция хемосо́рбція, -ції 
хемостратиграфи́ческий хемострати-

графі́чний 
хемостратигра́фия хемостратигра́фія, -фії 
хемотаксоно́мия хемотаксоно́мія, -мії 
хенвуди́т хенвуди́т, -ту 
хенглейни́т хенглейні́т, -ту 
хеневикси́т хеневікси́т, -ту 
хенстенто́нский хенстенто́нський; х-кая 

ста́дия хенстенто́нська ста́дія 
херлбути́т херлбути́т, -ту 
херони́т хероні́т, -ту 
херпидзоли́т херпідзолі́т, -ту 

херсо́нский херсо́нський; х. подъя́рус 
херсо́нський під'я́рус; х-кие слои́ херсо́нські 
шари́  

хе́та хе́та, -ти 
хетогна́ты мн. хетогна́ти, -тів 
хето́иды мн. хето́їди, -дів 
хетота́ксия хетота́ксія, -сії 
хетта́нгский хета́нгський; х. я́рус  

хета́нгський я́рус 
хеуми́т, геуми́т хеумі́т, -ту, геумі́т, -ту 
хиазмоли́т хіазмолі́т, -ту 
хиа́н хіа́н, -ну 
хиа́стеры мн. хіа́стери, -тер 
хиастоли́т хіастолі́т, -ту 
хиастоли́товый хіастолі́товий; х. сла́нец 

хіастолі́товий сла́нець 
хиа́стры мн. хіа́стри, хіа́стр 
хибини́т хібіні́т, -ту 
хибли́т хіблі́т, -ту 
хибони́т хібоні́т, -ту 
хиггинси́т хігінси́т, -ту 
хиельми́т хієльмі́т, -ту 
хизлевуди́т хізлевуди́т, -ту 
хилгарди́т хілгарди́т, -ту 
хилгенстоки́т хілгенстокі́т, -ту 
хилидиа́льный хілідіа́льний; х-ная 

пласти́нка хілідіа́льна пласти́нка; х-ные 
пласти́ны хілідіа́льні пласти́ни 

хили́дий хілі́дій, -дію 
хили́диум хілі́діум, -му 
хилленгски́т хіленгські́т, -ту 
хилэри́т хілери́т, -ту 
хими́зм хімі́зм, -му 
хи́мико-метамо́рфный хі́міко-метамо́рф-

ний; х-ная структу́ра хі́міко-метамо́рфна 
структу́ра 

хи́мико-органи́ческий хі́міко-органі́чний; 
х.-о-кие оса́дки хі́міко-органі́чні оса́дки 

хи́мико-пло́тностный хі́міко-щі́льнісний; 
х.-п-ная конве́кция хі́міко-щі́льнісна 
конве́кція 

хими́т хімі́т, -ту 
хими́ческий хімі́чний; анионоге́нные  

х-кие элеме́нты аніоноге́нні хімі́чні елеме́н-
ти; базитофи́льные х-кие элеме́нты бази-
тофі́льні хімі́чні елеме́нти; вандерваа́ль-
совская х-кая связь вандерваа́льсівський 
хімі́чний зв'язо́к; гранитофи́льные х-кие 
элеме́нты гранітофі́льні хімі́чні елеме́нти; 
гранитофо́бные х-кие элеме́нты граніто-
фо́бні хімі́чні елеме́нти; катионоге́нные  
х-кие элеме́нты катіоноге́нні хімі́чні  
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елеме́нти; радиоакти́вные х-кие эле-
ме́нты радіоакти́вні хімі́чні елеме́нти; 
ре́дкие х-кие элеме́нты рі́дкісні хімі́чні 
елеме́нти; стаби́льные х-кие элеме́нты 
стабі́льні хімі́чні елеме́нти; усто́йчивые  
х-кие элеме́нты стійкі́ хімі́чні елеме́нти; 
х-кая абсо́рбция хімі́чна абсо́рбція; х-кая 
акти́вность хімі́чна акти́вність; х-кая 
гли́на хімі́чна гли́на; х-кая денуда́ция 
хімі́чна денуда́ція; х-кая дифферен-
циа́ция хімі́чна диференціа́ція; х-кая 
классифика́ция приро́дных вод хімі́чна 
класифіка́ція приро́дних вод; х-кая мине-
рало́гия хімі́чна мінерало́гія; х-кая 
оса́дочная дифференциа́ция хімі́чна оса-
до́ва диференціа́ція; х-кая реа́кция хі-
мі́чна реа́кція; х-кая свя́зность хімі́чна 
зв'я́зність; х-кая связь хімі́чний зв'язо́к;  
х-кая структу́ра хімі́чна структу́ра; х-кая 
фа́ция хімі́чна фа́ція; х-кая фо́рмула хі-
мі́чна фо́рмула; х-кая эколо́гия хімі́чна 
еколо́гія; х-кая эро́зия хімі́чна еро́зія;  
х-кие ископа́емые хімі́чні копа́лини;  
х-кие кла́ссы хімі́чні кла́си; х-кие отло-
же́ния хімі́чні ві́дклади; х-кие элеме́нты 
хімі́чні елеме́нти; х. ана́лиз хімі́чний 
ана́ліз; х. вы́нос хімі́чний ви́нос; х. мета-
морфи́зм хімі́чний метаморфі́зм; х. плюм 
хімі́чний плюм; х. потенциа́л хімі́чний 
потенціа́л; х. препара́т хімі́чний препара́т; 
х. проце́сс хімі́чний проце́с; х. реаге́нт 
хімі́чний реаге́нт; х. соста́в хімі́чний 
склад; х. тип хімі́чний тип; х. фа́ктор 
хімі́чний фа́ктор (чи́нник); х. элеме́нт 
хімі́чний елеме́нт; х-кое взаимоде́йствие 
хімі́чна взаємоді́я; х-кое выве́тривание 
хімі́чне вивіт́рювання (зві́трювання); х-кое 
загрязне́ние хімі́чне забру́днення; х-кое 
опро́бование хімі́чне опро́бування (опро-
бо́вування); х-кое соедине́ние хімі́чна 
сполу́ка; х-кое сродство́ хімі́чна спо-
рі́дненість; х-кое строе́ние хімі́чна бу-
до́ва; х-кое сырьё хімі́чна сировина́; цик-
ли́ческие х-кие элеме́нты циклі́чні  
хімі́чні елеме́нти 

хи́мия хі́мія, -мії; аналити́ческая х. 
аналіти́чна хі́мія; колло́идная х. коло́їдна 
хі́мія; неоргани́ческая х. неоргані́чна 
хі́мія; прикладна́я х. прикладна́ хі́мія; 
физи́ческая х. фізи́чна хі́мія; х. не́фти 
хі́мія на́фти; х. плане́т хі́мія плане́т; 

х. радиоакти́вных веще́ств хі́мія радіоак-
ти́вних речови́н 

химреаге́нтный хімреаге́нтний; х-ная 
обрабо́тка воды́ хімреаге́нтна обро́бка 
води́ 

хинга́нский хінга́нський; х-кая фа́за хі-
нга́нська фа́за 

хинети́ды мн. хінети́ди, -ти́д 
хиногеобиосфе́ра хіногеобіосфе́ра, -ри 
хиноли́н хінолі́н, -ну 
хино́н хіно́н, -ну 
хинтерла́нд хінтерла́нд, -ду 
хиоли́т хіолі́т, -ту 
хионосфе́ра хіоносфе́ра, -ри 
хи́рнатский хі́рнатський; х. век 

хі́рнатський вік 
хироти́п хіроти́п, -пу 
хиршба́хский хіршба́хський; х. ме́тод 

дегаза́ции хіршба́хський ме́тод дегаза́ції 
хити́н хіти́н, -ну 
хитиниза́ция хітиніза́ція, -ції 
хитини́т хітині́т, -ту 
хити́ново-фосфа́тный хіти́ново-фосфа́тний; 

х.-ф-ная ра́ковина хіти́ново-фосфа́тна чере-
па́шка (му́шля, ско́йка) 

хити́новый, хити́нный хіти́новий, 
хіти́нний; х-вая (х-ная) вну́тренняя пла-
сти́нка хіти́нова (хіти́нна) вну́трішня пла-
сти́нка; х-вая (х-ная) вы́стилка хіти́нове 
(хіти́нне) ви́стелення (вистила́ння, висте-
ля́ння, устеля́ння); х-вое (х-ное) кольцо́ 
хіти́нове (хіти́нне) кільце́; х-вое (х-ное) 
строе́ние хіти́нова (хіти́нна) будо́ва; 
х. вы́рост хіти́новий (хіти́нний) ви́ріст; 
х. крючо́к хіти́новий (хіти́нний) гачо́к 
(крючо́к); х. па́нцирь хіти́новий (хіти́н-
ний) па́нцер (па́нцир); х. покро́в хіти́но-
вий (хіти́нний) по́крив; х. слой хіти́новий 
(хіти́нний) шар; х. цеме́нт хіти́новий 
(хіти́нний) цеме́нт 

хитинозо́а хітинозо́а (нескл.) 
хитинозо́й хітинозо́й, -зо́ю 
хитино́идный хітино́їдний; х-ное веще-

ство́ хітино́їдна речовина́ 
хити́но-песча́нистый хіти́но-піскува́тий, 

хіти́но-піща́нистий 
хитиноподо́бный хітиноподі́бний 
хитчкоки́т хітчкокі́т, -ту 
хица́н хіца́н, -ну 
хи́щник хижа́к, -ка́ 
хи́щники мн. хижаки́, -кі́в; дре́вние х. 

да́вні хижаки́; назе́мные х. назе́мні хижаки́ 
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хи́щный хи́жий 
хладни́т хладні́т, -ту 
хладоаге́нт хладоаге́нт, -та 
хламидоспо́ра хламідоспо́ра, -ри 
хлебода́ровский хлібода́рівський; х. ко́мп-

лекс хлібода́рівський ко́мплекс 
хлоанти́т хлоанти́т, -ту  
хлопини́т хлопіні́т, -ту 
хлопьева́тый пластівча́стий; х-тая тек-

сту́ра пластівча́ста тексту́ра 
хлопьеви́дный пластівча́стий; х-ные 

оса́дки пластівча́сті оса́дки; х. графи́т 
пластівча́стий графі́т 

хлор хлор, -ру 
хлора́л хлора́л, -лу 
хлоралюмини́т хлоралюміні́т, -ту 
хлорами́н хлорамі́н, -ну 
хлорамфибо́л хлорамфібо́л, -лу 
хлорапати́т хлорапати́т, -ту 
хлораргири́т хлораргіри́т, -ту 
хлорастроли́т хлорастролі́т, -ту 
хлора́т хлора́т, -ту 
хлорацета́т хлорацета́т, -ту 
хлорвини́л хлорвіні́л, -лу 
хлоргастинге́нт хлоргастинге́нт, -ту 
хлори́д хлори́д, -ду; х. аммо́ния хлори́д 

амо́нію; х. гидроксилами́на хлори́д гід-
роксиламі́ну; х. желе́за хлори́д залі́за; 
х. на́трия хлори́д на́трію; х. пла́тины 
хлори́д пла́тини; х. рту́ти хлори́д рту́ті  

хлори́дный хлори́дний; х-ная вода́ хло-
ри́дна вода́; х-ное минера́льное о́зеро 
хлори́дне мінера́льне о́зеро 

хлоридовозго́нка хлоридосубліма́ція, -ції 
хлорина́ция хлорина́ція, -ції 
хлори́рование хлорува́ння 
хлори́ровать[ся] хлорува́ти[ся], -ру́ю,  

-ру́єш, -ру́є[ться] 
хлористоводоро́дный хлористовод-

не́вий; хлористоводоро́дная кислота́ 
хлористоводне́ва кислота́ 

хло́ристый хло́ристий; саморо́дное х-тое 
серебро́ саморо́дне хло́ристе срі́бло; х-тая 
медь хло́риста мідь; х-тая ртуть хло́риста 
ртуть; х-тая се́ра хло́риста сі́рка; х-тое же-
ле́зо хло́ристе залі́зо; х-тое о́лово хло́ристе 
о́лово; х-тое серебро́ хло́ристе срі́бло; 
х. апати́т хло́ристий апати́т; х. ма́гний 
хло́ристий ма́гній; х. ма́рганец хло́ристий 
ма́рганець (манга́н); х. на́трий хло́ристий 
на́трій; х. ни́кель хло́ристий ні́кель; 
х. свине́ц хло́ристий свине́ць; х. трифе-

нилтетразо́л хло́ристий трифенілтетра-
зо́л; х. циа́н хло́ристий ціа́н; х. цинк 
хло́ристий цинк; х. шпат хло́ристий шпат 

хлори́т хлори́т, -ту; алюми́ниевый х. 
алюмі́нієвий хлори́т; желе́зистый х. за-
лі́зистий хлори́т 

хлоритиза́ция хлоритиза́ція, -ції 
хлорити́т хлорити́т, -ту 
хлори́товый хлори́товий; х-вая зо́на хло-

ри́това зо́на; х. песо́к хлори́товий пісо́к; 
х. сла́нец хлори́товий сла́нець; х. филли́т 
хлори́товий філі́т; х. шпат хлори́товий шпат 

хлорито́ид хлорито́їд, -да 
хлорка́льциевый хлорка́льцієвий; х. тип 

воды́ хлорка́льцієвий тип води́ 
хлоркальци́т хлоркальци́т, -ту 
хлорма́гниевый хлорма́гнієвий; х. тип 

воды́ хлорма́гнієвий тип води́ 
хлорманганокали́т хлорманганокалі́т, -ту 
хлорманкали́т хлорманкалі́т, -ту 
хлормариали́т хлормаріалі́т, -ту 
хлормейони́т хлормейоні́т, -ту 
хлормела́н хлормела́н, -ну 
хлормелани́т хлормелані́т, -ту 
хлорнатрокали́т хлорнатрокалі́т, -ту 
хлорнова́тистый хлорнува́тистий; х-тая 

кислота́ хлорнува́тиста кислота́ 
хлорнова́тый хлорнува́тий; х-тая кис-

лота́ хлорнува́та кислота́ 
хло́рный хло́рний; х-ная вода́ хло́рна 

вода́; х-ная известь біли́льне (хло́рне) 
вапно́; х-ная кислота́ хло́рна кислота́;  
х-ная медь хло́рна мідь; х-ная пла́тина 
хло́рна пла́тина; х-ная ртуть хло́рна 
ртуть; х-ное желе́зо хло́рне залі́зо; х-ное 
зо́лото хло́рне зо́лото; х-ное о́лово хло́рне 
о́лово; х. карота́ж хло́рний карота́ж 

хлоробро́мистый хлоробро́мистий; х-тое 
серебро́ хлоробро́мисте срі́бло 

хлороброми́т хлоробромі́т, -ту 
хлорогризони́т хлорогризоні́т, -ту 
хлорокальци́т хлорокальци́т, -ту 
хлорокси́д хлорокси́д, -ду; х. ви́смута 

хлорокси́д бі́смуту; х. сурьмы́ хлорокси́д 
сурми́; х. фо́сфора хлорокси́д фо́сфору; 
х. ци́нка хлорокси́д ци́нку 

хлороксифи́т хлороксифі́т, -ту 
хлоромагнези́т хлоромагнези́т, -ту 
хлоромариани́т хлоромаріані́т, -ту 
хлоромела́н хлоромела́н, -ну 
хлоромелани́т хлоромелані́т, -ту 
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хлоронитра́т хлоронітра́т, -ту; во́дный х. 
во́дний хлоронітра́т 

хлоропа́л хлоропа́л, -лу 
хлоропаллада́т хлоропалада́т, -ту 
хлоропи́т хлоропі́т, -ту 
хлороплатина́т хлороплатина́т, -ту 
хлорорту́тный хлорорту́тний; х. шпат 

хлорорту́тний шпат 
хлоросапфи́р хлоросапфі́р, -ру 
хлоросере́бряный хлоросріб́ни́й 
хлороти́л хлороти́л, -лу 
хлоротиони́т хлоротионі́т, -ту 
хлоротори́т хлоротори́т, -ту 
хлорофа́н хлорофа́н, -ну 
хлорофанери́т хлорофанери́т, -ту 
хлорофеи́т хлорофеї́т, -ту 
хлорофеници́т хлорофеніци́т, -ту 
хлорофи́лл хлорофі́л, -лу 
хлорофилли́т хлорофілі́т, -ту 
хлорофи́р хлорофір́, -ру 
хлорофи́т хлорофі́т, -ту 
хлорофо́рм хлорофо́рм, -му 
хлороцеоли́т хлороцеолі́т, -ту 
хлорошпине́ль хлорошпіне́ль, -лі, т. -ллю 
хлору́ксусный хлоро́цтовий; х-ная кис-

лота́ хлоро́цтова кислота́ 
хлорютали́т хлорюталі́т, -ту 
хме́левский хмелі́вський; х-кая сви́та 

хме́лі́вська сві́та 
хмельни́цкий хмельни́цький; х-кая 

сви́та хмельни́цька сві́та 
хмельня́нский хмільня́нський; х-кая 

сви́та хмільня́нська сві́та 
хоамоли́т хоамолі́т, -ту 
хоа́на хоа́на, -ни 
хоа́новый хоа́новий 
хоанозо́ма хоанозо́ма, -ми 
хоаносо́ма хоаносо́ма, -ми 
хоаноци́т хоаноци́т, -ту 
хобото́к хобото́к; тру́бчатый х. труб-

ча́стий хобото́к 
хова́нский хова́нський; х-кие слои́ 

хова́нські шари́  
ховахси́т ховахси́т, -ту 
хогари́т хогари́т, -ту 
хогтони́т хогтоні́т, -ту 
ход хід, хо́ду, мн. ходи́, -ді́в; веково́й х. 

вікови́й хід; мензу́льный х. мензу́льний 
хід; рекогносциро́вочный х. рекогносци-
рува́льний хід; смоляно́й х. смоляни́й хід 

ходжкинсони́т ходжкінсоні́т, -ту 
ходневи́т ходневі́т, -ту 

ходо́к хідни́к, -ка́, ходо́к, -дка́; полево́й х. 
польови́й ходо́к 

ходо́сский ходо́ський; х-кие слои́ хо-
до́ські шари́  

хозя́ин-минера́л хазя́їн-мінера́л, хазя́їна-
мінера́лу 

хозя́йство господа́рство, -ва; во́дно-
шла́мовое х. во́дно-шла́мове господа́рство 

хойбахи́т хойбахі́т, -ту 
хоки́т хокі́т, -ту 
хокутоли́т хокутолі́т, -ту 
холдени́т холдені́т, -ту 
холингуорти́т холінгуорти́т, -ту 
холлини́дный холіні́дний 
холм горб, -ба́, па́горб, -ба; абисса́льный х. 

абіса́льний горб (па́горб); вулкани́ческий х. 
вулкані́чний горб (па́горб); камени́стый х. 
кам'яни́стий (каменя́стий, камени́стий) горб 
(па́горб); кра́терный х. кра́терний горб 
(па́горб); океани́ческий х. океані́чний горб 
(па́горб); оста́точный х. за́лишко́вий горб 
(па́горб); пло́ский х. пло́ский горб (па́горб); 
ри́фовый х. ри́фовий горб (па́горб);  
щебёночный х. щебене́вий горб (па́горб) 

холмези́т холмези́т, -ту 
холмеи́т холмеї́т, -ту 
хо́лмик горбо́к, -бка́, го́рбик, -ка 
хо́лмик-коса́ горбо́к-коса́, горбка́-коси́, 

го́рбик-коса́, го́рбика-коси́ 
холми́сто-море́нный горбкува́то-море́нний, 

горби́сто-море́нний, па́гористо-море́нний;  
х.-м. релье́ф горби́сто-море́нний рельє́ф 

холми́стый горбкува́тий, горби́стий, 
па́гористий; х-тая гряда́ горбкува́те (гор-
би́сте) па́смо; х-тая ме́стность горбкува́та 
(горби́ста) місце́вість; х-тая страна́ горб-
кува́та (горби́ста) країн́а; х-тое боло́то 
горбкува́те (горби́сте, па́гористе) боло́то; 
х-тое плоского́рье горбкува́те (горби́сте) 
плоскогі́р'я; х. релье́ф горби́стий рельє́ф 

холмквисти́т холмквісти́т, -ту 
холмообразова́ние горбоутво́рення, (не-

оконч. д. – ещё) горбоутво́рювання, горбо-
тво́рення 

холо́дный холо́дний; х-ная зо́на хо-
ло́дна зо́на; х-ная пусты́ня холо́дна пус-
те́ля; х-ная фумаро́ла холо́дна фумаро́ла; 
х. исто́чник холо́дне джерело́; х. кли́мат 
холо́дний клі́мат; х. по́яс холо́дний по́яс 

холодолюби́вый холодолю́бний; х-вое 
расте́ние холодолю́бна росли́на 
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холосто́й холости́й; х. перего́н го́рной 
маши́ны холости́й перегі́н гірни́чої маши́ни 

холтедали́т холтедалі́т, -ту 
холти́т холти́т, -ту 
холште́йн холште́йн, -ну 
хома́ты мн. хома́ти, -тів 
хому́т хому́т, -та́; бурово́й х. бурови́й 

хому́т; я́корный х. я́кірний хому́т 
хому́тик хому́тик, -ка; бурово́й х. буро-

ви́й хому́тик 
хо́мы мн. хо́ми, хом 
хонди́т хонди́т, -ту 
хо́ндра, хо́ндрула хо́ндра, -ри, хо́ндрула, 

-ли 
хондрики́т хондрикі́т, -ту 
хондрио́м хондріо́м, -му 
хондри́т хондри́т, -та; бронзи́товый х. 

бронзи́товий хондри́т; гиперсте́новый х. 
гіперсте́новий хондри́т; желе́зный х. за-
лі́зний хондри́т; ка́менный х. кам'яни́й 
хондри́т; оливи́но-гиперсте́новый х. олі-
ві́но-гіперсте́новий хондри́т; у́глистый х. 
вугли́стий хондри́т; энстати́товый х.  
енстати́товий хондри́т 

хондри́товый хондри́товий; х-вая струк-
ту́ра хондри́това структу́ра 

хондроарсени́т хондроарсені́т, -ту 
хондроди́т хондроди́т, -ту 
хондро́иды мн. хондро́їди, -дів 
хондроли́ты мн. хондролі́ти, -тів 
хондрообразова́ние хондроутво́рення, 

(неоконч. д. – ещё) хондроутво́рювання, 
хондротво́рення 

хондростибиа́н хондростибіа́н, -ну 
хондрофо́р хондрофо́р, -ру 
хондрофо́рмный хондрофо́рмний 
хонесси́т хонеси́т, -ту 
хонеутици́т хонеутици́т, -ту 
хоникри́т хонікри́т, -ту 
хонквии́т хонквії́т, -ту 
хоноли́т хонолі́т, -та 
хо́рда хо́рда, -ди; краева́я х. крайова́ 

хо́рда 
хо́ревский хо́рівський; х-кая сви́та 

хо́рівська сві́та 
хоризми́т хоризмі́т, -ту 
хористи́ты мн. хористи́ти, -тів 
хорнбленди́т хорнбленди́т, -ту 
хороло́гия хороло́гія, -гії 
хоропле́та хоропле́та, -ти 
хоте́шевский хоте́шівський; х-кая 

сви́та хоте́шівська сві́та 

хоули́т хоулі́т, -ту 
хо́уп-сапфи́р хо́уп-сапфі́р, -ру 
хофманни́т хофмані́т, -ту 
хащева́то-зава́льевский хащува́то-зава́л-

лівський; Х.-З. блок Хащува́то-Зава́ллівсь-
кий блок 

храни́лище схо́вище, -ща, т. -щем; 
га́зовое х. га́зове схо́вище; подзе́мное х. 
підзе́мне схо́вище; соляно́е х. соляне́ 
схо́вище; х. га́за схо́вище га́зу; х. не́фти 
схо́вище на́фти 

хребе́т хребе́т, -бта́; антиклина́льный х. 
антикліна́льний хребе́т; водоразде́льный х. 
вододі́льний хребе́т; го́рный х. гірськи́й 
хребе́т; глы́бовый океани́ческий х. 
бри́ловий (гли́бовий) океані́чний хребе́т; 
грани́тный х. грані́тний хребе́т; изре́зан-
ный х. поріз́аний хребе́т; ладьеви́дный 
(ладьеобра́зный) х. човноподі́бний хре-
бе́т; о́стрый х. го́стрий хребе́т; передово́й х. 
передови́й хребе́т; погребённый де-
лю́вием х. похо́ваний делю́вієм хребе́т; 
погружённый х. зану́рений хребе́т; под-
во́дный х. підво́дний хребе́т; по-
ни́женный х. зни́жений хребе́т; попе-
ре́чный х. попере́чний хребе́т; сбро́сово-
скла́дчатый х. ски́дно-складча́стий хре-
бе́т; симметри́чно-скла́дчатый х. симет-
ри́чно-складча́стий хребе́т; соляно́й х. соля-
ни́й хребе́т; спре́динговый х. спре́динговий 
хребе́т; среди́нно-океани́ческий х. сере-
ди́нно-океані́чний хребе́т; тектони́чески 
сло́женный х. тектоні́чно скла́дений хребе́т; 
х. выда́вливания хребе́т вида́влювання 

хребтови́дный, хребтообра́зный хреб-
топоді́бний 

хризита́с хризита́с, -су 
хризити́н хризити́н, -ну 
хризмати́т хризмати́т, -ту 
хризобери́лл хризобери́л, -лу 
хризоква́рц хризоква́рц, -цу 
хризоко́лла хризоко́ла, -ли; глинозёми-

стая х. глинозе́мна хризоко́ла; коллои-
да́льная х. колоїда́льна хризоко́ла 

хризоко́лла-кварц хризоко́ла-кварц, 
хризоко́ли-ква́рцу 

хризоли́т хризолі́т, -ту; аквамари́нный 
(аквамари́новый) х. аквамари́новий хри-
золі́т; боге́мский х. боге́мський хризолі́т; 
брази́льский х. брази́льський хризолі́т; 
драгоце́нный х. кошто́вний (дорого-
ці́нний) хризолі́т; жёлто-зелёный х. 
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жо́вто-зеле́ний хризолі́т; ка́пский х. 
ка́пський хризолі́т; свинцо́во-ци́нковый х. 
свинце́во-ци́нковий хризолі́т; сиби́рский х. 
сибі́рський хризолі́т 

хризомела́н хризомела́н, -ну 
хризомона́ды мн. хризомона́ди, -на́д 
хризопра́з хризопра́з, -зу 
хризоти́л хризоти́л, -лу; алюми́ниевый х. 

алюмі́нієвий хризоти́л; желе́зистый х. 
залі́зистий хризоти́л; италья́нский х. іта-
лі́йський хризоти́л; марганцо́вистый х. 
марганце́вистий (манга́новистий) хризо-
ти́л; фто́ристый х. фто́ристий хризоти́л 

хризоти́л-асбе́ст хризоти́л-азбе́ст, -ту 
хризоти́ловый хризоти́ловий; х. асбе́ст 

хризоти́ловий азбе́ст 
хризофа́н хризофа́н, -ну 
хризофи́ровые сущ., мн. хризофі́рові, -вих 
хризофра́з хризофра́з, -зу 
хрипу́нский хрипу́нський; х-кая сви́та 

хрипу́нська сві́та 
хрисмати́н хрисмати́н, -ну 
христенсени́т христенсені́т, -ту 
христиани́т христіані́т, -ту 
христмати́т христмати́т, -ту 
христогрээми́т христогреемі́т, -ту 
христофи́т христофі́т, -ту 
хром хром, -му 
хромакми́т хромакмі́т, -ту 
хромарсени́т хромарсені́т, -ту 
хрома́т хрома́т, -ту; приро́дные х-ты 

приро́дні хрома́ти 
хроматермо́граф хроматермо́граф, -фа 
хромати́н хромати́н, -ну 
хромати́т хромати́т, -ту 
хромати́чный хромати́чний 
хроматоапати́т хроматоапати́т, -ту 
хроматогра́мма хроматогра́ма, -ми 
хромато́граф хромато́граф, -фа 
хроматографи́ческий хроматографі́чний; 

х-кая элюа́ция хроматографі́чна елюа́ція 
хроматогра́фия хроматогра́фія, -фії;  

адсорбцио́нная х. адсорбці́йна хромато-
гра́фія; бума́жная х. паперо́ва хромато-
гра́фія; восходя́щая х. висхідна́ хромато-
гра́фія; газоадсорбцио́нная х. газоадсорб-
ці́йна хроматогра́фія; газожи́дкостная х. 
газоріди́нна хроматогра́фія; кругова́я х. 
кругова́ хроматогра́фія; нисходя́щая х. 
низхідна́ (спадна́) хроматогра́фія; распре-
дели́тельная х. розподі́льна хроматогра́-
фія; х. обращённой фа́зы хроматогра́фія 
обе́рненої фа́зи 

хроматостратиграфи́ческий хромато-
стратиграфі́чний; х. ме́тод хроматострати-
графі́чний ме́тод 

хромбейделли́т хромбейделі́т, -ту 
хромбруньятелли́т хромбруньятелі́т, -ту 
хромвезувиа́н хромвезувіа́н, -ну 
хромвульфени́т хромвульфені́т, -ту 
хромгерцини́т хромгерцині́т, -ту 
хромдиопси́д хромдіопси́д, -ду 
хромдисте́н хромдисте́н, -ну 
хромжадеи́т хромжадеї́т, -ту 
хромидокра́з хромідокра́з, -зу 
хро́мистый хро́мистий; х. авги́т 

хро́мистий авгі́т; х. железня́к хро́мистий 
залізня́к; х. магнети́т хро́мистий магне-
ти́т; х. плеона́ст хро́мистий плеона́ст; 
х. ферримонтморилони́т хро́мистий фе-
римонтморилоні́т 

хроми́т хромі́т, -ту 
хромити́т хроміти́т, -ту; бронзи́товый х. 

бронзи́товий хроміти́т; оливи́новый х. 
оліві́новий хроміти́т; уварови́товый х. 
уварові́товий хроміти́т 

хромланарки́т хромланаркі́т, -ту 
хромлевеи́т хромлевеї́т, -ту 
хроммолибде́новый хромомолібде́новий; 

х-вая руда́ хромомолібде́нова руда́ 
хромнонтрони́т хромнонтроніт́, -ту 
хро́мово-ка́лиевый хро́мово-ка́лієвий; 

хро́мово-ка́лиевая соль хро́мово-ка́лієва 
сіль 

хромовоки́слый хромовоки́слий; х-лая 
соль хромовоки́сла сіль; х. на́трий хромо-
воки́слий на́трій; х. свине́ц хромово-
ки́слий свине́ць 

хромосвинцо́вый хромосвинце́вий 
хро́мовый хро́мовий; х-вая кислота́ 

хро́мова кислота́; х-вая о́хра хро́мова во́хра; 
х-вая руда́ хро́мова руда́; х-вая слюда́ 
хро́мова слюда́; х-вая шпине́ль хро́мова 
шпіне́ль; х-вые квасцы́ хро́мовий галу́н; 
х. грана́т хро́мовий грана́т; х. диопси́д 
хро́мовий діопси́д; х. мускови́т хро́мовий 
мускові́т; х. тремоли́т хро́мовий тремолі́т; 
х. турмали́н хро́мовий турмалі́н 

хромосвинцо́вый хромосвинце́вий; х-вая 
руда́ хромосвинце́ва руда́ 

хромосфе́ра хромосфе́ра, -ри 
хромофо́р хромофо́р, -ра 
хромоцикли́т хромоциклі́т, -ту 
хромпенни́н хромпені́н, -ну 
хро́мпик хро́мпік, -ка 
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хромпикоти́т хромпікоти́т, -ту 
хромпиоти́т хромпіоти́т, -ту 
хромрути́л хромрути́л, -лу 
хромсодержа́щий хромовмі́сний; х. мус-

кови́т хромовмі́сний мускові́т 
хромтурмали́н хромтурмалі́н, -ну 
хромфилли́т хромфілі́т, -ту 
хромфорди́т хромфорди́т, -ту 
хромхлори́т хромхлори́т, -ту 
хромцейлони́т хромцейлоні́т, -ту 
хромшпинели́ды мн. хромшпінелі́ди, -дів 
хромшпине́ль хромшпіне́ль, -лі, т. -ллю 
хромэпидо́т хромепідо́т, -ту 
хрон хрон, -ну 
хроникри́т хронікри́т, -ту 
хроногоризо́нт хроногоризо́нт, -ту 
хроно́граф хроно́граф, -фа 
хронографи́ческий хронографі́чний; х-кая 

изме́нчивость хронографі́чна мінли́вість 
хронозо́на хронозо́на, -ни 
хроноиндика́тор хроноіндика́тор, -ра 
хронока́рта хронока́рта, -ти 
хронокли́н хроноклі́н, -на 
хронокорреля́ция хронокореля́ція, -ції 
хронологи́зм хронологі́зм, -му 
хронологи́ческий хронологіч́ний; х-кая 

пове́рхность хронологі́чна пове́рхня;  
х-кая после́довательность хронологі́чна 
послідо́вність; х-кая табли́ца хроноло-
гі́чна табли́ця; х-кая шкала́ хронологі́чна 
шкала́; х. во́зраст хронологіч́ний вік 

хроноло́гия хроноло́гія, -гії; абсолю́т-
ная х. абсолю́тна хроноло́гія; геоло-
ги́ческая х. геологіч́на хроноло́гія; дену-
дацио́нная х. денудацій́на хроноло́гія; 
относи́тельная х. відно́сна хроноло́гія; 
х. геохими́ческих проце́ссов хроноло́гія 
геохімі́чних проце́сів; х. леднико́вого 
вре́мени хроноло́гія льодовико́вого ча́су 

хроно́метр хроно́метр, -ра 
хронометра́ж хронометра́ж, -жу́, т. -же́м 
хронометра́жный хронометра́жний; х-ная 

ка́рточка хронометра́жна ка́ртка 
хроносви́та хроносві́та, -ти 
хроносепара́тор хроносепара́тор, -ра 
хроностратиграфи́ческий хронострати-

графі́чний; х-кая грани́ца хронострати-
графі́чна межа́; х-кая классифика́ция  
хроностратиграфі́чна класифіка́ція; х-кое 
подразделе́ние хроностратиграфі́чний під-
ро́зділ; х. горизо́нт хроностратиграфі́чний 
горизо́нт 

хроностратигра́фия хроностратигра́фія, 
-фії 

хронострато́н хронострато́н, -на 
хронострукту́ра хронострукту́ра, -ри 
хроноко́кковые сущ., мн. хроноко́кові,  

-вих 
хронофанто́мы мн. хронофанто́ми, -мів 
хронофа́уна хронофа́уна, -ни 
хронофика́торы мн. хронофіка́тори, -рів 
хру́пкий крихки́й, (ломкий) ламки́й;  

х-кая деформа́ция крихка́ деформа́ція;  
х-кая поро́да крихка́ поро́да; х-кая руда́ 
крихка́ руда́; х-кая сере́бряная руда́ крих-
ка́ срі́бна руда́; х-кая слюда́ крихка́ слю-
да́; х. минера́л крихки́й (ламки́й) мінера́л; 
х-кое вещество́ крихка́ речовина́ 

хру́пкость кри́хкість, -кості, т. -кістю, 
(ломкость) ла́мкість, -кості, т. -кістю 

хруста́ль кришта́ль, -лю, т. -лем; 
го́рный х. гірськи́й кришта́ль 

хруста́льно-ровене́цкий хруста́льно-
ровене́цький; х-кая се́рия хруста́льно-
ровене́цька се́рія 

хруста́льный криштале́вий 
хру́стовский хру́стівський; х-кая сви́та 

хру́стівська сві́та 
хрящ  хрящ, -ща 
хрящева́тость хрящува́тість, -тості, т.  

-тістю 
хрящева́тый хрящува́тий; х-тая по́чва 

хрящува́тий ґрунт; х. грунт хрящува́тий 
ґрунт; х. скеле́т хрящува́тий кістя́к; 
х. сугли́нок хрящува́тий су́глинок 

хрящеви́дный хрящоподі́бний 
хрящево́й хрящови́й; х-ва́я по́чва хря-

щови́й ґрунт; х. гано́ид хрящови́й гано́їд 
хуани́т хуані́т, -ту 
хуанхи́т хуанхі́т, -ту 
худжи́ра худжи́ра, -ри 
худобаи́т худобаї́т, -ту 
худыкове́цкий худикове́цький; х-кая 

сви́та худикове́цька сві́та 
хумали́т хумалі́т, -ту 
хумберсони́т хумберсоні́т, -ту 
хумили́т хумілі́т, -ту 
хунгари́т хунгари́т, -ту 
хунии́т хунії́т, -ту 
хунтили́т хунтилі́т, -ту 
хунчжаои́т хунчжаої́т, -ту 
хуруми́т хурумі́т, -ту 
ху́стский ху́стський; х-кая сви́та 

ху́стська сві́та 
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хьелми́т х'єлмі́т, -ту 
хьюэлли́т х'юелі́т, -ту 
хьюэтти́т х'юети́т, -ту 
хэди́й хе́дій, -дію 
хэзерми́т хезермі́т, -ту 

хэ́ккер хе́кер, -ра 
хюгели́т хюгелі́т, -ту 
хюнеркобели́т хюнеркобелі́т, -ту 
хюттенберги́т хютенбергі́т, -ту 

 
 

Ц 
 
цавори́т цавори́т, -ту 
цамбонини́т цамбоніні́т, -ту 
ца́нга ца́нга, -ги, д. и п. -нзі 
ца́пфа ца́пфа, -фи; гребе́нчатая ц. гре-

бі́нчаста (гребі́нчата) ца́пфа; кони́ческая ц. 
коні́чна ца́пфа 

цара́пина подря́пина, -ни; леднико́вая ц. 
льодовико́ва подря́пина 

цари́цынский цари́цинський; ц-кая 
сви́та цари́цинська сві́та 

ца́рство ца́рство, -ва; арктоге́йское ц. арк-
тоге́йське ца́рство; живо́тное ц. твари́нне 
ца́рство; неоге́йское ц. неоге́йське ца́рство; 
нотоге́йское ц. нотоге́йське ца́рство; палео-
биографи́ческое ц. палеобіографі́чне 
ца́рство; палеоге́йское ц. палеоге́йське 
ца́рство; расти́тельное ц. росли́нне ца́рство; 
ц. доя́дерных микрооргани́змов ца́рство 
доя́дерних мікрооргані́змів 

цвет ко́лір, -льору, (краска – обычно) 
ба́рва, -ви, фа́рба, -би; есте́ственный ц. при-
ро́дний ко́лір; интерференцио́нные ц-та 
інтерференці́йні кольори́; преде́льный ц. 
(дихрои́чных минера́лов) грани́чний ко́лір 
(дихрої́чних мінера́лів); се́рный ц. сір-
ча́ний ко́лір; ц. воды́ ко́лір води́; ц. мине-
ра́ла ко́лір мінера́лу; ц. у́гля́ ко́лір ву́гі́лля; 
ц. черты́ ко́лір ри́ски; ци́нковый ц. 
ци́нковий ко́лір 

цветко́вый квіткови́й; ц-вое расте́ние 
квіткова́ росли́на 

цветно́й кольоро́вий; ц-на́я ка́рта ко-
льоро́ва ка́рта (ма́па); ц-на́я металлу́рги́я 
кольоро́ва металу́ргія; ц-на́я полоса́ одно-
ство́рки кольоро́ва сму́га односту́лки;  
ц-но́е коди́рование кольоро́ве кодува́ння; 
ц. и́ндекс кольоро́вий і́ндекс; ц. мета́лл 
кольоро́вий мета́л; ц. минера́л кольоро́вий 
мінера́л; ц. мра́мор кольоро́вий ма́рмур; 
ц. орео́л кольоро́вий орео́л; ц. пигме́нт 
кольоро́вий пігме́нт; ц-ны́е ка́мни кольо-
ро́ві ка́мені 

цветово́й ко́лірний; ц-ва́я слепота́ 
ко́лірна сліпота́; ц-ва́я ра́зность колі́рна 
різни́ця; ц-ва́я температу́ра ко́лірна тем-
перату́ра; ц. и́ндекс ко́лірний і́ндекс 

цветопроница́емость кольоропро-
ни́кність, -ності, т. -ністю 

цвето́чный квітко́вий; ц. ага́т квітко́вий 
ага́т; ц. лист квітко́вий лист; ц. покро́в 
квітко́вий по́крив 

цветы́ мн. кві́ти, -тів, квітки́, -то́к; 
ви́смутовые ц. ві́смутові кві́ти (квітки́); 
желе́зные ц. залі́зні кві́ти (квітки́); 
ко́бальтовые ц. ко́бальтові кві́ти (квітки́); 
лату́нные ц. лату́нні кві́ти (квітки́); 
ме́дные ц. мі́дні кві́ти (квітки́); мышья-
ко́вистые ц. арсенува́тисті (миш'яко́висті) 
кві́ти (квітки́); ни́келевые ц. ні́келеві 
кві́ти (квітки́); ру́дные ц. ру́дні кві́ти  
(квітки́); се́рные ц. сірча́ні кві́ти (квітки́); 
сурьмя́ные ц. сурм'я́ні (сти́бієві) кві́ти 
(квітки́); ура́новые ц. ура́нові кві́ти (квіт-
ки́); ци́нковые ц. ци́нкові кві́ти (квітки́) 

цвизели́т цвізелі́т, -ту 
цви́ттер цві́тер, -ра 
цеази́т цеази́т, -ту 
цебедасси́т цебедаси́т, -ту 
цеболли́т цеболі́т, -ту 
це́вка ці́вка, -ки, д. и п. -вці, мн. -вки́, -во́к 
цедири́т цедири́т, -ту 
цезароли́т цезаролі́т, -ту 
це́зиевый це́зієвий; ц. бери́лл це́зієвий 

бери́л; ц. биоти́т це́зієвий біоти́т 
це́зий це́зій, -зію 
цезиобиоти́т цезіобіоти́т, -ту 
цезоли́йский цезолі́йський; ц. надъя́рус 

цезолі́йський над'я́рус 
цейги́т цейгі́т, -ту 
цейлони́т цейлоні́т, -ту 
цейло́нский цейло́нський; ц. опа́л цей-

ло́нський опа́л; ц. цирко́н цейло́нський 
цирко́н 
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цейнери́т цейнери́т, -ту 
цейринги́т цейрингі́т, -ту 
цектцери́т цектцери́т, -ту 
це́кум це́кум, -му 
целака́нт целака́нт, -ту 
целани́т целані́т, -ту 
целе́бный цілю́щий; ц. исто́чник цілю́ще 

джерело́ 
целево́й цільови́й; ц-во́е движе́ние ці-

льови́й рух 
целестиали́т целестіалі́т, -ту 
целести́н целести́н, -ну; ба́риевый ц. 

ба́рієвий целести́н; волокни́стый ц. волок-
ни́стий (волокнува́тий) целести́н; 
ка́льциевый ц. ка́льцієвий целести́н 

целестиноли́т целестинолі́т, -ту 
цели́к ціли́к, -ка́; ц. не́фти ціли́к на́фти; 

ц. по простира́нию ціли́к за простяга́нням 
цели́нный ціли́нний; ц-ная земля́ ці-

ли́нна земля́ 
целисби́н целісбі́н, -ну 
це́лла це́ла, -ли 
целлери́т целери́т, -ту 
целлуло́ид целуло́їд, -ду 
целлюло́за целюло́за, -зи 
целлюло́зный целюло́зний; ц. ил целю-

ло́зний мул (наму́л) 
целлюля́рный целюля́рний; ц. коэффи-

цие́нт целюля́рний коефіціє́нт 
целобио́нты мн. целобіо́нти, -тів 
целоконо́ид целоконо́їд, -ду 
целоконоида́льный целоконоїда́льний; 

ц-ная ра́ковина целоконоїда́льна чере-
па́шка (му́шля, ско́йка) 

цело́м цело́м, -ма 
целоми́ческий целоміч́ний 
цело́мные сущ., мн. цело́мні, -них 
целомоду́кты мн. целомоду́кти, -тів 
цельзиа́н цельзіа́н, -ну 
цельнораку́шечный суцільночере-

па́шковий; ц-ная тексту́ра суцільночере-
па́шкова тексту́ра 

це́льный суці́льний, (перен.: лишённый 
раздвоенности) ці́лісний; ц-ная замо́чная 
пласти́на суці́льна замко́ва пласти́на;  
ц-ная манти́йная ли́ния суці́льна манті́йна 
лі́нія; ц-ное околоу́стье суці́льне навколо-
ги́рло; ц-ное у́стье суці́льне ги́рло; ц. край 
ці́лісний край; ц. лист ці́лісний лист 

цемани́т цемані́т, -ту 
цеме́нт цеме́нт, -ту; амо́рфный ц. 

амо́рфний цеме́нт; база́льный ц. ба-

за́льний цеме́нт; втори́чный ц. втори́нний 
цеме́нт; гемати́товый ц. гемати́товий 
цеме́нт; гидрослю́дистый ц. гідрослю-
ди́стий цеме́нт; гли́нистый ц. гли́нистий 
(гли́нястий) цеме́нт; глинозёмный ц. гли-
нозе́мний цеме́нт; доломи́товый ц. доло-
мі́товий цеме́нт; желе́зистый ц. за-
лі́зистий цеме́нт; зерни́стый ц. зерни́стий 
цеме́нт; известко́вый ц. вапни́стий 
цеме́нт; каоли́новый ц. каолі́новий 
цеме́нт; карбона́тный ц. карбона́тний 
цеме́нт; кислотоупо́рный ц. кислототрив-
ки́й цеме́нт; конта́ктовый ц. конта́ктовий 
цеме́нт; ко́рковый ц. кі́рковий цеме́нт; 
коррози́йный (коррозио́нный) ц. коро-
зі́йний цеме́нт; кремни́стый ц. крем'я-
ни́стий (кремени́стий) цеме́нт; крис-
талли́чески-зерни́стый ц. кристалі́чно-
зерни́стий цеме́нт; крупнозерни́стый ц. 
крупнозерни́стий цеме́нт; крустифи-
кацио́нный ц. крустифікаці́йний цеме́нт; 
латери́товый ц. латери́товий цеме́нт; 
магнезиа́льный ц. магнезіа́льний цеме́нт; 
магнети́товый ц. магнети́товий цеме́нт; 
монокристалли́ческий ц. монокриста-
лі́чний цеме́нт; основно́й ц. основни́й 
цеме́нт; пласти́ческий ц. пласти́чний 
цеме́нт; плёночный ц. плі́вковий цеме́нт; 
пойкилопласти́ческий ц. пойкілоплас-
ти́чний цеме́нт; по́ровый ц. по́ровий 
цеме́нт; по́ртландский ц. по́ртландський 
цеме́нт; разноро́дный ц. різнорі́дний 
цеме́нт; регенерацио́нный ц. регенера-
ці́йний цеме́нт; сме́шанный ц. змі́шаний 
цеме́нт; стеклова́тый ц. склува́тий 
(скли́стий) цеме́нт; тампона́жный ц. там-
пона́жний цеме́нт; тонкозерни́стый ц. 
тонкозерни́стий цеме́нт; тра́ссовый ц. 
тра́совий цеме́нт; хемоге́нный ц. хемо-
ге́нний цеме́нт; хити́новый (хити́нный) ц. 
хіти́новий (хіти́нний) цеме́нт; ц. выпол-
не́ния цеме́нт ви́повнення (напо́внення); 
ц. нараста́ния цеме́нт нароста́ння; 
ц. оса́дочных поро́д цеме́нт осадо́вих 
порі́д; ц. пор цеме́нт пор; ц. прораста́ния 
цеме́нт пророста́ння; ц. разраста́ния 
цеме́нт розроста́ння; ц. разъеда́ния 
цеме́нт роз'їда́ння; ц. соприкоснове́ния 
цеме́нт до́тику; ц. Соре́ля цеме́нт Соре́ля 

цемента́ж цемента́ж, -жу́, т. -же́м; 
ц. сква́жины цемента́ж свердлови́ни 
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цементацио́нный цементаці́йний; ц-ная 
конкре́ция цементаці́йна конкре́ція; 
ц. сфероли́т цементаці́йний сферолі́т 

цемента́ция цемента́ція, -ції; втори́чная ц. 
втори́нна цемента́ція; корроди́рующая ц. 
короду́юча (кородува́льна) цемента́ція; 
незави́симая ц. незале́жна цемента́ція; 
пове́рхностная ц. поверхне́ва цемента́ція; 
самостоя́тельная ц. самості́йна цемента́ція; 
специа́льная ц. спеціа́льна цемента́ція; 
ц. го́рных поро́д цемента́ція гірськи́х порі́д; 
ц. тре́щины цемента́ція трі́щини 

цементи́рование цементува́ння 
цементи́рованный цементо́ваний; ц-ная 

поро́да цементо́вана поро́да; ц-ные оса́дки 
цементо́вані оса́дки; ц-ные отложе́ния це-
менто́вані ві́дклади 

цементи́ровать[ся] цементува́ти[ся], -ту́ю, 
-ту́єш, -ту́є[ться] 

цементиро́вочный цементува́льний; 
ц. па́кер цементува́льний па́кер 

цементи́рующий цементу́ючий, цемен-
тува́льний; ц-щая гли́на цементу́юча (це-
ментува́льна) гли́на; ц-щая среда́ цемен-
тува́льне середо́вище; ц. материа́л цемен-
тува́льний (цементу́ючий) матеріа́л 

цементи́т цементи́т, -ту 
цеме́нтный цеме́нтний; ц-ная гли́на 

цеме́нтна гли́на; ц-ная про́бка цеме́нтна 
про́бка; ц-ная структу́ра цеме́нтна струк-
ту́ра; ц-ная тексту́ра цеме́нтна тексту́ра; 
ц-ное сырьё цеме́нтна сировина́; ц. кли́нкер 
цеме́нтний клі́нкер; ц. ме́ргель цеме́нтний 
ме́ргель; ц. мост цеме́нтний міст 

цементоме́трия цементоме́трія, -рії 
цементосмеси́тель цементозмі́шувач, -ча, 

т. -чем 
цена́ ціна́, -ни́; ц. деле́ния шкалы́ ціна́ 

по́ділки шкали́; ц. пе́рвой ме́тки ціна́ 
пе́ршої мі́тки 

це́нностный ці́ннісний; ц-ные ориен-
та́ции ці́ннісні орієнта́ції 

це́нность ці́нність, -ності, т. -ністю; диа-
гности́ческая ц. діагности́чна ці́нність; 
предполага́емая ц. передба́чувана ці́нність; 
промы́шленная ц. промисло́ва ці́нність 

ценогеогра́фия ценогеогра́фія, -фії 
цено́з цено́з, -зу; географический ц.  

географіч́ний цено́з 
ценози́т ценози́т, -ту 
ценозо́на ценозо́на, -ни 
ценогломера́т ценогломера́т, -ту 

ценоква́нт ценоква́нт, -та 
ценокли́на ценоклі́на, -ни 
цено́стеум цено́стеум, -му 
ценоти́пный ценоти́пний; ц-ная поро́да 

ценоти́пна поро́да 
цено́ций цено́цій, -цію 
ценоци́т ценоци́т, -ту 
це́нтнер це́нтнер, -ра 
центр центр, -ру; вулкани́ческий ц.  

вулкані́чний центр; вычисли́тельный ц. 
обчи́слювальний центр; галакти́ческий ц. 
галакти́чний центр; гла́вный пита́тель-
ный ц. головни́й (основни́й) живи́льний 
центр; зона́льный ц. зона́льний центр; 
кивети́нский ц. оледене́ния ківети́нський 
центр зледені́ння (заледені́ння); кор-
дилье́рский ц. оледене́ния кордильє́р-
ський центр зледені́ння (заледені́ння); 
лабрадо́рский ц. оледене́ния лабра-
до́рський центр зледені́ння (заледені́ння); 
лавре́нтьевский ц. оледене́ния лав-
ре́нтіївський центр зледені́ння (заледе-
ні́ння); леднико́вый ц. льодовико́вий 
центр; неподви́жный ц. нерухо́мий центр; 
патрициа́нский ц. оледене́ния патри-
ціа́нський центр зледені́ння (заледені́ння); 
промы́шленный ц. промисло́вий центр; 
радиацио́нный ц. радіаці́йний центр; 
ц. землетрясе́ния центр землетру́су; 
ц. инве́рсии центр інве́рсії; ц. колеба́ния 
центр колива́ння; ц. концентра́ции центр 
концентра́ції; ц. кривизны́ центр кривиз-
ни́; ц. кристаллиза́ции центр кристалі-
за́ції; ц. ма́ксимума атмосфе́рного дав-
ле́ния центр ма́ксимуму атмосфе́рного 
ти́ску; ц. окра́ски центр заба́рвлення; 
ц. оледене́ния центр зледені́ння (заледе-
ні́ння); ц. оседа́ния центр осіда́ння; 
ц. отложе́ния и́звести центр відклада́ння 
вапна́; ц. переги́ба дни́ща центр переги́ну 
дни́ща; ц. приложе́ния тектони́ческих 
сил центр прикла́дення тектоні́чних сил; 
ц. происхожде́ния центр похо́дження; 
ц. разнообра́зия центр різномані́тності; 
ц. распростране́ния центр поши́рення 
(розповсю́дження); ц. рассе́ивания центр 
розсія́ння (розсі́ювання); ц. расселе́ния 
центр розсе́лення; ц. симме́три́и центр 
симетрі́ї; ц. систе́мы центр систе́ми; 
ц. спи́кулы центр спі́кули; ц. спре́динга 
центр спре́дингу; ц. стяже́ния центр 
стя́гнення; ц. тяготе́ния центр тяжі́ння; 
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ц. уда́ра центр уда́ру; электро́нно-ды́рча-
тые ц-ры електро́нно-дірча́сті це́нтри 

централи́ды мн. централі́ди, -лі́д 
централласи́т централаси́т, -ту 
центра́ль центра́ль, -лі, т. -ллю 
центральноазиа́тский центрально-

азі́йський; ц. палеоте́тис (палеоокеа́н) 
центральноазі́йський палеоокеа́н 

центральноприазо́вский центрально-
приазо́вський; ц-кая се́рия центрально-
приазо́вська се́рія 

центральнопо́льский центральнопо́ль-
ський; ц-кое оледене́ние центрально-
по́льське зледені́ння (заледені́ння) 

центра́льно-радиа́льный центра́льно-
радіа́льний; ц.-р-ная пласти́нка 
центра́льно-радіа́льна пласти́нка 

центра́льно-симметри́чный 
центра́льно-симетри́чний; ц.-с. криста́лл 
центра́льно-симетри́чний криста́л 

центра́льный центра́льний; ц-ная бо-
розда́ центра́льна борозна́; ц-ная гра́нула 
центра́льна гра́нула; ц-ная жи́лка 
центра́льна жи́лка; ц-ная зо́на центра́льна 
зо́на; ц-ная ка́мера центра́льна ка́мера;  
ц-ная ка́псула центра́льна ка́псула; ц-ная 
ли́ния центра́льна лі́нія; ц-ная маку́шка 
центра́льний верх (центра́льна верхі́вка); 
ц-ная пласти́нка центра́льна пласти́нка; 
ц-ная по́лость центра́льна порожни́на; 
ц-ная расстано́вка цетра́льне роз-
мі́щення; ц-ная систе́ма наблюде́ний 
центра́льна систе́ма спостере́жень; ц-ная 
сква́жина центра́льна свердлови́на; ц-ная 
табли́чка центра́льна табли́чка; ц-ная 
тру́бка центра́льна тру́бка; ц-ная часть 
простра́кума центра́льна части́на простра́-
кума; ц-ное землетрясе́ние центра́льний 
землетру́с; ц-ное изверже́ние центра́льне 
ви́верження; ц-ное му́скульное пятно́ 
центра́льна му́скульна пля́ма; ц-ное те́ло 
гипосто́мы центра́льне ті́ло гіпосто́ми;  
ц-ное те́ло кле́тки центра́льне ті́ло клі-
ти́ни; ц. астроре́зальный кана́л цен-
тра́льний астрорі́зальний кана́л; ц. вулка́н 
центра́льний вулка́н; ц. вы́ступ 
центра́льний ви́ступ; ц. глуби́нный раз-
ло́м центра́льний глиби́нний розло́м; 
ц. диск центра́льний диск; ц. кана́л 
центра́льний кана́л; ц. сифо́н центра́льний 
сифо́н; ц. сте́ржень центра́льний стри́жень; 

ц. сто́лбик центра́льний сто́впчик; ц. сфе-
роли́т центра́льний сферолі́т 

центра́тор центра́тор, -ра 
центридорса́льный центридорса́льний;  

ц-ная табли́чка центридорса́льна табли́чка 
центриклина́льный центрикліна́льний; 

ц-ное залега́ние центрикліна́льне заля-
га́ння; ц-ное замыка́ние центрикліна́льне 
замика́ння; ц-ное оконча́ние центриклі-
на́льне закі́нчення 

центри́рование центрува́ння 
центри́рованный центро́ваний; ц-ная 

решётка центро́вані ґра́ти 
центрифу́га центрифу́га, -ги, д. и п.  

-фу́зі, р. мн. -фу́г 
центрифуги́рование центрифугува́ння 
центрифуги́ровать центрифугува́ти, -гу́ю, 

-гу́єш, -гу́є 
центри́ческий центри́чний; ц-кая струк-

ту́ра центри́чна структу́ра; ц-кая текс-
ту́ра центри́чна тексту́ра 

центробе́жно-ва́куумный відцентро́во-
ва́куумний; ц.-в. дегаза́тор відцентро́во-
ва́куумний дегаза́тор 

центробе́жный відцентро́вий; ц-ная 
си́ла відцентро́ва си́ла; ц-ное замеще́ние 
відцентро́ве замі́щення; ц. вентиля́тор 
відцентро́вий вентиля́тор; ц. нагнета́тель 
відцентро́вий нагніта́ч; ц. насо́с двойно́го 
вса́сывания відцентро́вий насо́с по-
дві́йного всмо́ктування; ц. сепара́тор від-
центро́вий сепара́тор 

центро́вка 1. (действие) центрува́ння; 
2. (инструмент) центрі́вка, -ки, д. и п.  

-вці, р. мн. -вок 
центрово́й центрови́й; ц-во́е углубле́ние 

центрове́ погли́блення 
центроге́нный центроге́нний 
центродорса́льный центродорса́льний;  

ц-ная структу́ра центродорса́льная структу́ра 
центроклина́ль центрокліна́ль, -лі, т.  

-ллю 
центроклина́льный центрокліна́льний; 

ц-ная скла́дка центрокліна́льна скла́дка; 
ц-ное паде́ние центрокліна́льне паді́ння; 
ц-ное строе́ние центрокліна́льна будо́ва 

центростреми́тельный доцентро́вий;  
ц-ное замеще́ние доцентро́ве замі́щення; 
ц-ное паде́ние доцентро́ве паді́ння; ц. тип 
речно́й се́ти доцентро́вий тип річково́ї 
мере́жі (сі́тки) 

центросфе́ра центросфе́ра, -ри 
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цеоли́т цеолі́т, -ту; волокни́стый ц. воло-
кни́стий (волокнува́тий) цеолі́т; ка́лиевый ц. 
ка́лієвий цеолі́т; ка́льциевый ц. ка́льцієвий 
цеолі́т; куби́ческий ц. кубі́чний цеолі́т; лис-
това́тый ц. листува́тий цеолі́т; лучи́стый ц. 
промени́стий цеолі́т; ма́рганцевый ц. 
ма́рганце́вий (манга́новий) цеолі́т; муч-
ни́стый ц. борошни́стий цеолі́т; слюдя-
но́й ц. слюдяни́й цеолі́т; снопови́дный ц. 
снопоподі́бний цеолі́т 

цеолитиза́ция цеолітиза́ція, -ції 
цеоли́тный цеолі́тний; ц-ная вода́ цео-

лі́тна вода́ 
цеоли́товый цеолі́товий; ц-вая гли́на 

цеолі́това гли́на; ц-вая тео́рия цеолі́това 
тео́рія; ц-вая фа́ция цеолі́това фа́ція;  
ц-вое сырьё цеолі́това сировина́; ц. фако-
ли́т цеолі́товий факолі́т 

цеосфе́ра цеосфе́ра, -ри 
цеофилли́т цеофілі́т, -ту 
цепеобра́зный ланцюгоподі́бний 
цепно́й ланцюго́вий; ц-на́я ли́ния лан-

цюго́ва лі́нія; ц-на́я переда́ча ланцюго́ва 
переда́ча; ц-на́я реа́кция ланцюго́ва 
реа́кція; ц. изоморфи́зм ланцюго́вий ізо-
морфі́зм; ц. силика́т ланцюго́вий силіка́т 

цепо́чечный ланцюжко́вий; ц. кора́лл 
ланцюжко́вий кора́л 

цепь 1. (ряд, составленный из звеньев) 
ланцю́г, -га́; алифати́ческая ц. аліфа-
ти́чний ланцю́г; бесконе́чная ц. нескін-
че́нний ланцю́г; поликарбона́льная ц. 
полікарбона́льний ланцю́г; углеро́дная ц. 
вуглеце́вий ланцю́г; ц. ко́нусов ланцю́г 
ко́нусів; ц. тетра́эдров ланцю́г тетра́едрів; 

2. (электрическая, а также в виде 
окружности) ко́ло, -ла; ано́дная ц. ано́дне 
ко́ло; гальвани́ческая ц. гальвані́чне 
ко́ло; двойна́я ц. подвій́не ко́ло; 
де́мпферная ц. де́мпферне ко́ло; еди-
ни́чная ц. поодино́ке ко́ло; за́мкнутая ц. 
за́мкнене (за́мкнуте) ко́ло; магни́тная ц. 
магні́тне ко́ло; ме́рная ц. мі́рне ко́ло; ц. 
заземле́ния ко́ло зазе́млення; ц. нака́ла 
ко́ло розжа́рення; ц. се́тки ко́ло сі́тки; ц. 
то́ка ко́ло стру́му; ц. то́ков Фуко́ ко́ло 
стру́мів Фуко́; ц. электри́ческого запа́ла 
ко́ло електри́чного запа́лу; четверна́я ц. 
четверне́ ко́ло 

3. (гор, дюн, барханов – обычно) па́смо,  
-ма, р. мн. -сом; барха́нная ц. барха́нне 
па́смо; вулкани́ческая ц. вулкані́чне 

па́смо; го́рная ц. гірське́ па́смо; дугооб-
ра́зная го́рная ц. дугоподі́бне гірське́ 
па́смо; скла́дчатая ц. складча́сте па́смо 

церага́т церага́т, -ту 
церамици́т цераміци́т, -ту 
церамогали́т церамогалі́т, -ту 
церапати́т церапати́т, -ту 
церати́т церати́т, -ту 
церати́товый церати́товий; ц-вая ли́ния 

церати́това лі́нія; ц. тип церати́товий тип 
церато́идный церато́їдний; ц. коррали́т 

церато́їдний коралі́т 
церафоли́т церафолі́т, -ту 
церболи́т церболі́т, -ту 
цервика́льный цервіка́льний; ц-ная бо-

розда́ цервіка́льна борозна́; ц. шов церві-
ка́льний шов 

цергадолини́т цергадоліні́т, -ту 
церепидо́т церепідо́т, -ту 
цериани́т церіані́т, -ту 
це́риевый це́рієвий; ц-вая гру́ппа 

це́рієва гру́па; ц-вая земля́ це́рієва земля́; 
ц-вая ру́да це́рієва руда́; ц. апати́т 
це́рієвий апати́т 

це́рий це́рій, -рію 
цери́н цери́н, -ну 
церини́т церині́т, -ту 
церио́идный церіо́їдний; ц. кора́лл це-

ріо́їдний кора́л; ц. полипня́к церіо́їдний 
поліпня́к 

це́ристый це́ристий; ц. ринколи́т 
це́ристий ринколі́т 

цери́т цери́т, -ту 
це́рка це́рка, -ки, д. и п. -рці, р. мн. -рок 
церкони́ер церконі́єр, -ра 
церкопо́да церкопо́да, -ди 
церкоподи́т церкоподи́т, -ту 
церкопо́дус церкопо́дус, -су 
церматти́т цермати́т, -ту 
цероли́т церолі́т, -ту 
церофлюори́т церофлюори́т, -ту 
церулеи́т церулеї́т, -ту 
церуле́н церуле́н, -ну 
церулеокальци́т церулеокальци́т, -ту 
церулеолакти́т церулеолакти́т, -ту 
церулеофибри́т церулеофібри́т, -ту 
церусси́т церуси́т, -ту 
цефализа́ция цефаліза́ція, -ції 
цефало́н цефало́н, -на  
цефалопо́довый цефалопо́довий; ц-вая 

фа́ция цефалопо́дова фа́ція 
цефаровичи́т цефаровічи́т, -ту 
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цехште́йн цехште́йн, -ну 
цецели́т цецелі́т, -ту 
циа́н ціа́н, -ну; хло́ристый ц. хло́ристий 

ціа́н 
цианами́д ціанамі́д, -ду; ц. ка́льция ціа-

намі́д ка́льцію 
циани́дный ціані́дний; ц. проце́сс ціа-

ні́дний проце́с 
цианиза́ция ціаніза́ція, -ції 
циани́рование ціанува́ння 
циани́ровать[ся] ціанува́ти[ся], -ну́є[ться] 
циа́нистый ціа́нистий; ц-тая кислота́ 

ціа́ниста кислота́; ц-тая ртуть ціа́ниста 
ртуть; ц. ка́лий ціа́нистий ка́лій; 
ц. на́трий ціа́нистий на́трій 

цианобактериа́льный ціанобакте-
ріа́льний; ц-ные постро́йки ціанобакте-
ріа́льні буді́влі; ц-ные соо́бщества ціано-
бактеріа́льні угрупо́вання 

циановоки́слый ціановоки́слий; ц-лая 
соль ціановоки́сла сіль 

циа́новый ціа́новий 
цианози́т ціанози́т, -ту 
цианотрихи́т ціанотрихі́т, -ту  
цианофици́новый ціанофіци́новий; ц-вое 

зерно́ ціанофіци́нове зе́рно́ 
цианохрои́т ціанохрої́т, -ту 
циатоли́т ціатолі́т, -ту 
циатофилло́идный ціатофіло́їдний; 

ц. кора́лл ціатофіло́їдний кора́л 
цидаро́идный цидаро́їдний; ц-ная плас-

ти́нка цидаро́їдна пласти́нка 
цикаде́и мн. цикаде́ї, -де́й 
цикл цикл, -лу; алта́йский ц. скла́дчас-

тости алта́йський цикл складча́стості; 
ари́дный ц. эро́зии ари́дний цикл еро́зії; 
асимметри́ческие (асимметри́чные) ц-лы 
асиметри́чні ци́кли; астра́льный ц. аст-
ра́льний цикл; биогеохими́ческий ц. біо-
геохімі́чний цикл; веково́й ц. вікови́й 
цикл; вулкани́ческий ц. вулкані́чний 
цикл; генети́ческий ц. генети́чний цикл; 
географи́ческий ц. географі́чний цикл; 
геологи́ческий ц. геологі́чний цикл; гео-
морфологи́ческий ц. геоморфологіч́ний 
цикл; геотектони́ческий ц. геотекто-
ні́чний цикл; геохими́ческий геохімі́чний 
цикл; гидрогеологи́ческий ц. гідрогеоло-
гі́чний цикл; годово́й ц. річни́й цикл; "го-
ло́дный" ц. "голо́дний" цикл; знакопере-
ме́нный ц. напряже́ния знакозмі́нний 
цикл напру́ги; ка́рстовый ц. ка́рстовий 

цикл; климати́ческий ц. клімати́чний 
цикл; кондицио́нный ц. кондиці́йний 
цикл; магматектони́ческий ц. магматек-
тоні́чний цикл; магмати́ческий ц. магма-
ти́чний цикл; магматологи́ческий ц. маг-
матологі́чний цикл; метаморфи́ческий ц. 
метаморфі́чний цикл; непо́лный ц. эро́зии 
непо́вний цикл еро́зії; одноро́дный ц. 
однорі́дний цикл; орогени́ческий ц. оро-
гені́чний цикл; оса́дочный ц. осадо́вий 
цикл; основно́й ц. основни́й цикл; петро-
генети́ческий ц. петрогенети́чний цикл; 
по́лный ц. эро́зии по́вний цикл еро́зії; 
пре́рванный ц. эро́зии пере́рваний цикл 
еро́зії; прецессио́нный ц. прецесій́ний 
цикл; пусты́нный ц. эро́зии пусте́льний 
цикл еро́зії; раннеальпи́йский геотекто-
ни́ческий ц. ранньоальпі́йський геотекто-
ні́чний цикл; раннеаппала́чский геотек-
тони́ческий ц. ранньоаппала́чський геотек-
тоні́чний цикл; регресси́вный ц. регре-
си́вний цикл; салаи́рский ц. салаїр́ський 
цикл; седиментацио́нный ц. седимента-
ці́йний цикл; симметри́ческий (симмет-
ри́чный) ц. напряже́ний симетри́чний 
цикл напру́г; ста́рческий ц. эро́зии ста-
ре́чий цикл еро́зії; су́точный ц. добови́й 
цикл; тафономи́ческий ц. тафономі́чний 
цикл; тектони́ческий ц. тектоні́чний 
цикл; тектоноклимати́ческий ц. текто-
ноклімати́чний цикл; тектономагма-
ти́ческий ц. тектономагмати́чний цикл; 
тельбе́сский ц. тельбе́ський цикл; транс-
гресси́вно-регресси́вный ц. транс-
греси́вно-регреси́вний цикл; транс-
гресси́вный ц. трансгреси́вний цикл; угле-
ро́дный ц. вуглеце́вий цикл; филогене-
ти́ческий ц. філогенети́чний цикл; фреа-
ти́ческий ц. фреати́чний цикл; ц. второ́го 
поря́дка цикл дру́гого поря́дку; ц. геотек-
тогене́за цикл геотектогене́зу; ц. горооб-
разова́ния цикл горотво́рення (гороут-
во́рення, гороутво́рювання); ц. диастро-
фи́зма цикл діастрофі́зму; ц. дислока́ций 
цикл дислока́цій; ц. измере́ний пьезомет-
ри́ческого у́ровня цикл вимі́рювань  
п'єзометри́чного рів́ня; ц. колеба́ний цикл 
колива́нь; ц. напластова́ния цикл наплас-
тува́ння (нашарува́ння); ц. оледене́ния 
цикл зледені́ння (заледені́ння); ц. Ояси́ма 
цикл Ояси́ма; ц. после́довательности 
цикл послідо́вності; ц. расщепле́ния 
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не́фти и га́за цикл розще́плення на́фти 
і га́зу; ц. Сака́ва цикл Сака́ва; ц. скла́дча-
тости цикл складча́стості; ц. со́лнечных 
пя́тен цикл со́нячних плям; ц. Уи́лсена 
цикл Уї́лсена; ц. эволюции релье́фа цикл 
еволю́ціі рельє́фу; ц. эро́зии цикл еро́зії; 
части́чный ц. частко́вий цикл; эвста-
ти́ческий ц. евстати́чний цикл; эколо-
ги́ческий ц. екологі́чний цикл; эро-
зио́нный (эрози́йный) ц. ерозій́ний цикл; 
эрупти́вный ц. ерупти́вний цикл; ю́ный 
ц. эро́зии ю́ний цикл еро́зії 

цикли́т циклі́т, -ту 
цикли́ческий циклі́чний; ц-кая повто-

ря́емость циклі́чна повто́рюваність; ц-кая 
тексту́ра циклі́чна тексту́ра; ц-кие хи-
ми́ческие элеме́нты циклі́чні хімі́чні еле-
ме́нти; ц. неокатастрофи́зм циклі́чний нео-
катастрофі́зм; ц. углеводоро́д циклі́чний 
вуглево́день; ц. элеме́нт циклі́чний елеме́нт; 
ц-кое возмуще́ние циклі́чне збу́рення;  
ц-кое разви́тие циклі́чний ро́звиток 

цикли́чность циклі́чність, -ності, т. -ністю; 
геотектони́ческая ц. геотектоні́чна цик-
лі́чність; годи́чная ц. річна́ циклі́чність; 
исто́рико-геологи́ческая ц. істо́рико-
геологі́чна циклі́чність; простра́нствен-
ная ц. просторо́ва циклі́чність; седимен-
тацио́нная ц. седиментаці́йна цик-
лі́чність; сезо́нная ц. сезо́нна циклі́чність; 
тектономагмати́ческая ц. тектономагма-
ти́чна циклі́чність; фациа́льная ц. фа-
ціа́льна циклі́чність; ц. нефтегазообразо-
ва́ния циклі́чність нафтогазоутво́рення; 
ц. осадконакопле́ния циклі́чність осад-
конакопи́чення (осадконагрома́дження); 
ц. рельефообразова́ния циклі́чність рельє-
фотво́рення (рельєфоутво́рення); ц. седи-
ментогене́за цикліч́ність седиментоге-
не́зу; ц. тектогене́за цикліч́ність тектоге-
не́зу; ц. углено́сной форма́ции цик-
лі́чність вуглено́сної форма́ції 

цикли́чный циклі́чний; ц. двойни́к ци-
клі́чний двійни́к 

циклово́й циклови́й; ц-ва́я терра́са ци-
клова́ тера́са 

циклогекса́н циклогекса́н, -ну 
циклогене́з циклогене́з, -зу 
циклоида́льный циклоїда́льний; ц-ная 

чешуя́ циклоїда́льна луска́ 
цикло́идный цикло́їдний 

циклоли́т циклолі́т, -ту; элемента́рный ц. 
елемента́рний циклолі́т 

цикломо́рфа цикломо́рфа, -фи 
цикло́н цикло́н, -ну; перемеща́ющийся ц. 

перемі́щувальний цикло́н 
циклопарафи́н циклопарафі́н, -ну 
циклопа́чка циклопа́чка, -ки, д. и п. -чці, 

р. мн. -чок 
циклопента́н циклопента́н, -ну 
циклопи́т циклопі́т, -ту 
циклопи́ческий циклопі́чний; ц-кая 

структу́ра циклопі́чна структу́ра 
циклосилика́ты мн. циклосиліка́ти, -тів 
циклосто́мовый циклосто́мовий 
циклостратиграфи́ческий циклостра-

тиграфі́чний; ц. ме́тод циклостратигра-
фі́чний ме́тод; ц-кое подразделе́ние цик-
лостратиграфіч́ний по́діл 

циклостратигра́фия циклостратигра́фія, 
-фії 

циклоте́ма циклоте́ма, -ми 
циклотро́н циклотро́н, -ну 
циклохро́н циклохро́н, -на 
циклоэпо́ха циклоепо́ха, -хи, д. и п. -по́сі, 

р. мн. -по́х 
цили́ндр цилі́ндр, -ра; древеси́нный ц. 

дереви́нний цилі́ндр; коло́нковый ц.  
коло́нковий цилі́ндр; эндосифо́нный ц. 
ендосифо́нний цилі́ндр 

цилиндри́т циліндри́т, -ту 
цилиндри́ческий циліндри́чний; ц-кая 

кату́шка циліндри́чна коту́шка; ц-кая 
координа́та циліндри́чна координа́та;  
ц-кая минда́лина циліндри́чна миг-
да́лина; ц-кая по́лость циліндри́чна по-
рожни́на; ц-кая по́ра циліндри́чна по́ра; 
ц-кая скла́дка циліндри́чна скла́дка;  
ц-кая тру́бка циліндри́чна тру́бка; ц-кая 
фо́рма циліндри́чна фо́рма; ц-кие фи́бры 
циліндри́чні фі́бри; ц. интрузи́в цилін-
дри́чний інтрузи́в; ц. кана́т циліндри́чний 
кана́т; ц. кора́лл циліндри́чний кора́л; 
ц. коралли́т циліндри́чний коралі́т; 
ц. лист циліндри́чний лист; ц. сброс цилін-
дри́чний скид; ц. электро́д циліндри́чний 
електро́д; ц-кое окостене́ние циліндри́чне 
скостені́ння (закостені́ння) 

циллери́т цилери́т, -ту; актиноли́товый ц. 
актинолі́товий цилери́т 

цилони́т цилоні́т, -ту 
цимальси́т цимальси́т, -ту 
циматоли́т циматолі́т, -ту 
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цимоли́т цимолі́т, -ту 
цимофа́н цимофа́н, -ну 
цингтаои́т цингтаої́т, -ту 
циндаои́т циндаої́т, -ту 
цинери́т цинери́т, -ту 
цинк цинк, -ку; азотноки́слый ц. азотно-

ки́слий цинк; бро́мистый ц. бро́мистий цинк; 
во́дный мышьяковоки́слый ц. во́дний  
миш'яковоки́слий (арсеновоки́слий) цинк; 
руби́новый ц. рубі́новий цинк; серни́стый ц. 
сірчи́стий цинк; серноки́слый ц. сірчано-
ки́слий цинк; углеки́слый ц. вуглеки́слий 
цинк; хло́ристый ц. хло́ристий цинк 

цинказури́т цинказури́т, -ту 
цинкалуни́т цинкалуні́т, -ту 
цинкалюмини́т цинкалюміні́т, -ту 
цинкботриоге́н цинкботріоге́н, -ну 
цинквреденбурги́т цинквреденбургі́т, -ту 
цинкгани́т цинкгані́т, -ту 
цинкгаусмани́т цинкгаусмані́т, -ту 
цинкдибрауни́т цинкдибрауні́т, -ту 
цинкени́т цинкені́т, -ту 
цинки́т цинкі́т, -ту 
цинккупромелантери́т цинккупромела-

нтери́т, -ту 
цинкмелантери́т цинкмелантери́т, -ту 
цинкна́триевый цинкона́трієвий; уксус-

ноки́слая ц-вая соль урани́ла оцтово-
ки́сла цинкона́трієва сіль урані́лу 

цинкова́ние цинкува́ння 
ци́нково-ме́дный ци́нково-мі́дний; ц.-м. 

мелантери́т ци́нково-мі́дний мелантери́т; 
ц.-м. хальканти́т ци́нково-мі́дний халь-
канти́т 

ци́нковый ци́нковий; жёлтая ц-вая об-
ма́нка жо́вта ци́нкова обма́нка; кра́сная 
ц-вая руда́ черво́на ци́нкова руда́; крем-
ни́стая ц-вая руда́ крем'яни́ста (креме-
ни́ста) ци́нкова руда́; тёмная ц-вая об-
ма́нка те́мна ци́нкова обма́нка; ц-вая 
шпине́ль ци́нкова шпіне́ль; ц-вые бели́ла 
ци́нкове біли́ло; ц-вые ру́ды ци́нкові 
ру́ди; ц-вые цветы́ ци́нкові кві́ти (квітки́); 
ц. купоро́с ци́нковий купоро́с; ц. теннан-
ти́т ци́нковий тенанти́т; ц. фаузери́т 
ци́нковий фаузери́т; ц. цвет ци́нковий 
ко́лір; ц. шпат ци́нковий шпат 

цинкози́т цинкози́т, -ту 
цинкокопиани́т цинкокопіані́т, -ту 
цинкосапони́т цинкосапоні́т, -ту 
цинксили́т цинксилі́т, -ту 
цинксодержа́щий цинковмі́сний 

цинкставроли́т цинкставролі́т, -ту 
цинктилли́т цинктилі́т, -ту 
цинкуранилацета́т цинкуранілацета́т, -ту 
циннабари́т цинабари́т, -ту 
циннамоилмуравьи́ный циннамоїлму-

раши́ний; ц-ная кислота́ циннамоїлмура-
ши́на кислота́ 

циннвальди́т цинвальди́т, -ту 
цинодо́нты мн. цинодо́нти, -тів 
циплии́т циплії́т, -ту 
циппеи́т ципеї́т, -ту 
ципри́н ципри́н, -ну 
ципринтули́т ципринтулі́т, -ту 
ципрузи́т ципрузи́т, -ту 
цирено́идный цирено́їдний; ц. замо́к 

цирено́їдний замо́к 
цирилови́т цирилові́т, -ту 
цирк цирк, -ку; леднико́вый ц. льодо-

вико́вий цирк; лу́нный ц. мі́сячний цирк; 
о́ползневый ц. зсувни́й цирк 

циркалитора́ль циркалітора́ль, -лі, т.  
-ллю 

циркели́т циркелі́т, -ту; нио́биевый ц. 
ніо́бієвий циркелі́т; ура́нистый ц. 
ура́нистий циркелі́т 

цирклери́т цирклери́т, -ту 
цирколи́т цирколі́т, -ту 
цирко́н цирко́н, -ну; австрали́йский ц. 

австралі́йський цирко́н; высокотемпера-
ту́рный ц. високотемперату́рний цирко́н; 
зелёный ц. зеле́ний цирко́н; цейло́нский ц. 
цейло́нський цирко́н 

циркона́т циркона́т, -ту 
цирко́ниевый цирко́нієвий; ц-вые ру́ды 

цирко́нієві ру́ди 
цирко́ний цирко́ній, -нію 
цирко́новый цирко́новий 
цирконо́ид цирконо́їд, -да 
циркономе́трия циркономе́трія, -рії 
цирконосилика́т цирконосиліка́т, -ту 
циркообра́зный циркоподі́бний; ц-ная 

доли́на циркоподі́бна доли́на 
циркофилли́т циркофілі́т, -ту 
циркто́н циркто́н, -ну 
циркули́рующий циркулю́ючий; ц-щая 

вода́ циркулю́юча вода́ 
ци́ркулус ци́ркулус, -су 
циркуля́рный циркуля́рний; ц-ные 

грибы́ циркуля́рні гриби́ 
циркуляцио́нный циркуляці́йний; ц-ная 

нагру́зка циркуляці́йне наванта́ження 
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циркуля́ция циркуля́ція, -ції; вадо́зная ц. 
вадо́зна циркуля́ція; вертика́льная ц. 
вертика́льна циркуля́ція; восходя́щая ц. 
висхідна́ циркуля́ція; географи́ческая ц. 
географіч́на циркуля́ція; глуби́нная ц. 
глиби́нна циркуля́ція; затру́бная ц. позат-
ру́бна циркуля́ція; конвекцио́нная ц. 
конвекці́йна циркуля́ція; обра́тная ц. зво-
ро́тна циркуля́ція; океани́ческая ц. океа-
ні́чна циркуля́ція; планета́рная ц. плане-
та́рна циркуля́ція; попере́чная ц. попе-
ре́чна циркуля́ція; пряма́я ц. пряма́ цир-
куля́ція; самотёчная ц. самопли́вна цир-
куля́ція; ц. бурово́го раство́ра циркуля́ція 
бурово́го ро́зчину; ц. мо́ря циркуля́ція 
мо́ря; ц. океа́на циркуля́ція океа́ну; 
ц. промы́вочной жи́дкости циркуля́ція 
промива́льної рідини́; эстуа́рная ц.  
естуа́рна циркуля́ція 

циркумполя́рный циркумполя́рний 
циррипа́диевый цирипа́дієвий 
циррипеди́н цирипеди́н, -ну 
ци́ррия ци́рія, -рії 
цирроли́т циролі́т, -ту 
ци́ррусный ци́русний; ц-ная впа́дина 

ци́русна запа́дина 
циртоко́н циртоко́н, -ну 
циртоконо́ид циртоконо́їд, -да 
циртоконоида́льный циртоконої-

да́льний; ц-ная ра́ковина циртоконої-
да́льна черепа́шка (му́шля, ско́йка) 

циртоли́т циртолі́т, -ту 
циртохоанити́ческий циртохоані-

ти́чний; ц. тип циртохоаніти́чний тип 
циртохоани́товый циртохоані́товий;  

ц-вая фо́рма циртохоані́това фо́рма 
циртоцерако́н циртоцерако́н, -ну 
циртоцерако́новый циртоцерако́новий; 

ц-вая ра́ковина циртоцерако́нова чере-
па́шка (му́шля, ско́йка) 

цирфеси́т цирфеси́т, -ту 
циспо́зия циспо́зія, -зії 
цисте́рна цисте́рна, -ни; железнодо-

ро́жная ц. залізни́чна цисте́рна 
цитра́т цитра́т, -ту 
цитризики́т цитризикі́т, -ту 
цитрисики́т цитрисикі́т, -ту 
циттави́т цитаві́т, -ту 
цифозомо́идный цифозомо́їдний; ц-ная 

пласти́нка цифозомо́їдна пласти́нка 
цифрово́й цифрови́й; ц-ва́я регистра́ция 

цифрова́ реєстра́ція; ц-ва́я электрора-
зве́дочная ста́нция цифрова́ електророз-
ві́дувальна ста́нція; ц. га́мма-плотноме́р 
цифрови́й га́мма-густомі́р; ц. масси́в циф-
рови́й маси́в; ц. фильтр цифрови́й фільтр;  
ц-вы́е да́нные цифрові́ да́ні 

ци́церо ци́церо (нескл.) 
цобтени́т цобтені́т, -ту 
цоизи́т цоїзи́т, -ту; пло́тный ц. щі́льний 

цоїзи́т 
цоизити́т цоїзити́т, -ту 
цоизи́то-амфибо́ловый цоїзи́то-амфібо́-

ловий; ц.-а. сла́нец цоїзи́то-амфібо́ловий 
сла́нець 

цо́коль цо́коль, -лю, т. -лем; ц. архипе-
ла́га цо́коль архіпела́гу; ц. о́строва цо́коль 
о́строва; ц. терра́сы цо́коль тера́си 

цо́кольный цо́кольний; ц-ная равни́на 
цо́кольна рівни́на; ц-ная терра́са 
цо́кольна тера́са 

цони́т цоні́т, -ту 
цорги́т цоргі́т, -ту 
цуг цуг, -гу; ц. волн цуг хвиль 
цумеби́т цумебі́т, -ту 
цуна́ми цуна́мі (нескл.) 
цунии́т цунії́т, -ту 
цурли́т цурлі́т, -ту 
цыга́нский цига́нський; ц-кая се́рия 

цига́нська се́рія 
 
 

Ч 
 
чады́р-лу́нгский чади́р-лу́нзький; ч.-л-кая 

сви́та чади́р-лу́нзька сві́та  
чайторы́йский чайтори́йський; ч-кая 

сви́та чайтори́йська сві́та 
чакалтаи́т чакалтаїт́, -ту 
чакта́льский чакта́льський; ч-кая 

скла́дчатость чакта́льська складча́стість 

чалчуи́т чалчуї́т, -ту 
чальмерзи́т чальмерзи́т, -ту 
чан чан, -на; конта́ктный ч. конта́ктний 

чан; тарта́льный ч. тарта́льний чан 
чанарали́т чанаралі́т, -ту 
чанарцилли́т чанарцилі́т, -ту 
чангбаи́т чангбаї́т, -ту 
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чанчари́т чанчари́т, -ту 
чаои́т чаої́т, -ту 
чапиани́т чапіані́т, -ту 
чапли́нский чапли́нський; ч-кая сви́та 

чапли́нська сві́та 
чапмани́т чапмані́т, -ту 
чармау́тский чармау́тський; ч. я́рус 

чармау́тський я́рус 
чарноки́т чарнокі́т, -ту 
чарнокитиза́ция чарнокітиза́ція, -ції 
чарноки́то-анортози́товый чарнокі́то-

анортози́товий; ч.-а-вая се́рия чарнокі́то-
анортози́това се́рія 

чарноки́товый чарнокі́товий; ч-вая 
се́рия чарнокі́това се́рія 

чарнокито́иды мн. чарнокіто́їди, -дів 
чарноэндерби́т чарноендербі́т, -ту 
чарноэндри́т чарноендри́т, -ту 
чарои́т чарої́т, -ту 
часоври́т часоври́т, -ту 
части́ца ча́стка, -ки, д. и п. -тці, мн. 

ча́стки́, -то́к, части́нка, -ки, д. и п. -нці, 
р. мн. -нок; алеври́товая ч. алеври́това 
ча́стка (части́нка); взве́шенная ч. зави́сла 
ча́стка (части́нка); газопылева́я ч. газо-
пилова́ ча́стка (части́нка); гли́нистая ч. 
гли́ниста (гли́няста) ча́стка (части́нка); 
заря́женная ч. заря́джена ча́стка (час-
ти́нка); колло́идная ч. коло́їдна ча́стка 
(части́нка); мельча́йшая ч. щонайдріб-
ні́ша ча́стка (части́нка); метеори́тные ч-цы 
метеори́тні ча́стки́ (части́нки); мине-
ра́льная ч. мінера́льна ча́стка (части́нка); 
нано́сная ч. наносна́ ча́стка (части́нка); 
обло́мочные ч-цы ула́мкові ча́стки́ (час-
ти́нки); обу́гленная ч. зву́глена ча́стка 
(части́нка); обка́танная (ока́танная) ч. 
обка́тана ча́стка (части́нка); паралле́льно 
ориенти́рованная ч. парале́льно орієн-
то́вана ча́стка (части́нка); пе́пловые ч-цы 
по́пільні ча́стки́ (части́нки); первона-
ча́льная ч. криста́лла пе́рві́сна ча́стка 
(части́нка) криста́ла; плитови́дная (пли-
тообра́зная) ч. плитоподі́бна ча́стка (час-
ти́нка); разро́зненные ч-цы розріз́нені 
ча́стки́ (части́нки); раскалённая ч. роз-
жа́рена (розпе́чена) ча́стка (части́нка); 
то́нкая ч. тонка́ ча́стка (части́нка); элемен-
та́рная ч. елемента́рна ча́стка (части́нка) 

части́чный частко́вий; ч-ная анало́гия 
частко́ва анало́гія; ч-ная впа́дина част-
ко́ва запа́дина; ч-ная зо́на распростра-

не́ния частко́ва зо́на поши́рення; ч-ная 
инве́рсия частко́ва (непо́вна) інве́рсія;  
ч-ная ма́гма частко́ва ма́гма; ч-ная псев-
доморфо́за частко́ва псевдоморфо́за;  
ч-ная ра́нговая зо́на частко́ва ра́нгова зо́на; 
ч-ное выделе́ние частко́ве ви́ділення; ч-ное 
движе́ние частко́вий рух; ч-ное обруше́ние 
частко́ве обва́лення (зава́лення); ч-ное пе-
реплавле́ние частко́ве перепла́влення;  
ч-ное расплавле́ние частко́ве розпла́влен-
ня (розто́плення); ч. ана́лиз частко́вий 
ана́ліз; ч. ряд частко́вий ряд; ч. цикл  
частко́вий цикл 

ча́стный (отдельный) части́нний; ч. диф-
ференциа́л частко́вий диференціа́л 

частота́ частота́, -ти́, мн. -то́ти, -то́т; 
грани́чная ч. грани́чна частота́; кри-
ти́ческая ч. крити́чна частота́; несу́щая ч. 
носі́йна частота́; со́бственная ч. вла́сна 
частота́; ч. бие́ния частота́ биття́; ч. вол-
ны́ частота́ хви́лі; ч. колеба́ний частота́ 
колива́нь; ч. маршру́тов частота́ марш-
ру́тів; ч. найкви́ста частота́ найкві́ста; 
ч. разря́да частота́ розря́ду; ч. тре́щин 
частота́ трі́щин; ч. хими́ческих эле-
ме́нтов частота́ хімі́чних елеме́нтів 

часто́тность часто́тність, -ності, т. -ністю 
часто́тный часто́тний; ч-ная моду-

ля́ция часто́тна модуля́ція; ч-ная о́бласть 
часто́тна о́бласть; ч-ная характери́стика 
часто́тна характери́стика; ч-ное влия́ние 
часто́тний вплив; ч-ное искаже́ние час-
то́тне спотво́рення; ч. ана́лиз часто́тний 
ана́ліз; ч. ква́рцевый термо́метр час-
то́тний ква́рцовий термо́метр 

частотоме́р частотомі́р, -ра 
часть части́на, -ни; автиге́нная (аути-

ге́нная) составна́я ч. автиге́нна (аути-
ге́нна) складова́ части́на; аликво́тная ч. 
алікво́тна части́на; аллоге́нная составна́я ч. 
алоге́нна складова́ части́на; аллотиге́нная 
составна́я ч. алотиге́нна складова́ час-
ти́на; база́льная ч. база́льна части́на; без-
зо́льная составна́я ч. беззо́льна складова́ 
части́на; бесконта́ктовая ч. за́лежи без-
конта́ктова части́на по́кладу; бокова́я ч. 
коноте́ки бічна́ (бокова́) части́на коно-
те́ки; ве́рхняя ч. земно́й коры́ ве́рхня 
части́на земно́ї кори́; ве́рхняя ч. 
ра́ковины ве́рхня части́на черепа́шки 
(му́шлі, ско́йки); включённая составна́я ч. 
вклю́чена складова́ части́на; вну́тренняя 
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ч. му́льды вну́трішня части́на му́льди; 
водога́зовая ч. за́лежи водога́зова час-
ти́на по́кладу; водонефтяна́я ч. за́лежи 
водона́фто́ва части́на по́кладу; выкли́ни-
вающаяся ч. сви́ты викли́нювальна час-
ти́на сві́ти; газово́дная ч. за́лежи газо-
во́дна части́на по́кладу; газоводонефте-
во́дная ч. за́лежи газоводонафтово́дна 
части́на по́кладу; газоводонефтяна́я ч. 
за́лежи газоводона́фто́ва части́на по́кладу; 
гла́вная составна́я ч. головна́ (основна́) 
складова́ части́на; личи́ночная ч. 
ра́ковины личи́нкова части́на черепа́шки 
(му́шлі, ско́йки); мура́льная ч. перего-
ро́дки мура́льна части́на перегоро́дки; 
неру́дная ч. жи́лы неру́дна части́на жи́ли; 
неуравнове́шенная ч. земно́й коры́  
неврівнова́жена части́на земно́ї кори́; 
они́ческая ч. у́гля́ оні́чна части́на ву́гі́лля; 
пере́дняя ч. надви́га пере́дня части́на 
на́суву; пере́дняя ч. пиги́дия пере́дня 
части́на пігі́дію; подга́зовая ч. за́лежи 
підга́зова части́на по́кладу; постальвео-
ля́рная ч. раство́ра постальвеоля́рна час-
ти́на ро́зчину; придо́нная ч. ледника́ 
придо́нна части́на льодовика́; сво́довая ч. 
скла́дки склепі́нна части́на скла́дки; ске-
ле́тная ч. ку́бка кістяко́ва части́на ку́бка; 
сре́дняя ч. коноте́ки сере́дня части́на 
коноте́ки; сре́дняя ч. литора́ли сере́дня 
части́на літора́лі; сре́дняя ч. ра́ковины 
сере́дня части́на черепа́шки (му́шлі, 
ско́йки); стенна́я ч. перегоро́дки стінна́ 
части́на перегоро́дки; табуля́рная ч. табу-
ля́рна части́на; усто́йчивая составна́я ч. 
стійка́ складова́ части́на; центра́льная ч. 
простра́кума центра́льна части́на про-
стра́кума; эндоге́нная составна́я ч. ендо-
ге́нна складова́ части́на 

часы́ мн. годи́нник, -ка; га́зовые ч. 
га́зовий годи́нник; геологи́ческие ч. гео-
логі́чний годи́нник 

чауди́нский чауди́нський; ч-кие слои́ 
чауди́нські шари́; Ч-кое мо́ре Чауди́нське 
мо́ре 

ча́хлый убо́гий; ч-лая расти́тельность 
убо́га росли́нність 

ча́ша ча́ша, -ші, т. -шею; кра́терная ч. 
кра́терна ча́ша 

чашеобра́зный чашоподі́бний; ч-ная 
доли́на чашоподі́бна доли́на; ч-ная от-
де́льность чашоподі́бна окре́мість; ч-ное 

углубле́ние чашоподі́бна загли́бина; 
ч. кокколи́т чашоподі́бний коколі́т 

ча́шечка ча́шечка, -ки, д. и п. -чці, мн. -чки́, 
-чо́к; дицикли́ческая ч. дициклі́чна ча́-
шечка; дорса́льная ч. дорса́льна ча́шечка; 
одноци́кловая ч. одноци́клова ча́шечка 

чашечкови́дный чашечкоподі́бний; 
ч. кора́лл чашечкоподі́бний кора́л 

ча́шечный чашкови́й; ч-ная платфо́рма 
чашкова́ платфо́рма 

ча́шка ча́шка, -ки, д. и п. -шці, мн. -шки́, 
-шо́к; ч. Пе́три ча́шка Пе́трі 

ча́ща ха́ща, -щі, т. -щею, ха́щі, -щів, 
(дебри) не́трі, -рів 

чевкини́т чевкіні́т, -ту 
чега́нский чега́нський; ч-кая сви́та че-

га́нська сві́та 
чейлзфо́рдский чейлзфо́рдський; ч. краг 

чейлзфо́рдський краг 
челкари́т челкари́т, -ту 
челно́к чо́вник, -ка 
челнокообра́зный човникоподі́бний 
челно́чный човнико́вий; ч-ная жи́ла 

човнико́ва жи́ла 
челове́к люди́на, -ни; вадиа́кский ч. ва-

діа́кська люди́на; гейдельбе́ргский ч. 
гейдельбе́рзька люди́на; дре́вний ч. да́вня 
люди́на; ископа́емый ч. викопна́ люди́на; 
конфи́нский ч. конфі́нська люди́на; кро-
маньо́нский ч. кроманьйо́нська люди́на; 
неандерта́льский ч. неандерта́льська 
люди́на; обезьяноподо́бный ч. мавпопо-
ді́бна люди́на; пеки́нский ч. пекі́нська 
люди́на; первобы́тный ч. пе́рві́сна лю-
ди́на; пильтда́унский ч. пільтда́унська 
люди́на; тингтсу́нский ч. тінгтсу́нська 
люди́на; ява́нский ч. ява́нська люди́на 

человекообра́зные сущ., мн. людинопо-
ді́бні, -них 

человекообра́зный людиноподі́бний;  
ч-ная обезья́на людиноподі́бна ма́впа 

челюстно́й ще́лепний, ще́леповий; ч-на́я 
о́бласть ще́лепна (ще́лепова) діля́нка; 
ч. аппара́т ще́лепний (ще́леповий) апара́т 

челюстноро́тые сущ., мн. щелепоро́ті, -тих 
челюстноро́тый щелепоро́тий 
че́люсть ще́лепа, -пи; ве́рхняя ч. ве́рхня 

ще́лепа; ни́жняя ч. ни́жня ще́лепа 
чемавини́т чемавіні́т, -ту 
чемберси́т чемберси́т, -ту 
ченгболи́т ченгболі́т, -ту 
черали́т чералі́т, -ту 
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червеобра́зный черв'якоподі́бний; ч-ная 
структу́ра черв'якоподі́бна структу́ра;  
ч-ная тексту́ра черв'якоподі́бна тексту́ра; 
ч-ное включе́ние черв'якоподі́бне вклю́-
чення; ч-ное прораста́ние черв'якоподі́бне 
пророста́ння; ч. кварц черв'якоподі́бний 
кварц; ч. кора́лл черв'якоподі́бний кора́л; 
ч. коралли́т черв'якоподі́бний коралі́т; 
ч. моллю́ск черв'якоподі́бний молю́ск 

че́рви мн. че́рви, -вів; безно́гие ч. без-
но́гі че́рви; ко́льчатые ч. кільча́сті че́рви; 
колючеголо́вые ч. колючоголо́ві че́рви; 
кру́глые ч. кру́глі че́рви; ле́нточные ч. 
стрічкові́ че́рви; многощети́нковые ч. 
багатощети́нкові че́рви; морски́е ч. мор-
ські́ че́рви; нечле́нистые ч. нечле́нисті 
че́рви; нитеви́дные (нитеобра́зные) ч. 
ниткоподі́бні че́рви; пло́ские ч. пло́скі 
че́рви; трубкожи́льные ч. трубкожи́льні 
че́рви; чле́нистые ч. члени́сті че́рви; ще-
тинконо́гие ч. щетинконо́гі че́рви; щетин-
кочелюстны́е ч. щетинкоще́лепні (щетин-
коще́лепові) че́рви 

червя́ги мн. черв'я́ги, -в'я́г 
червяко́вый хробако́вий, черв'яко́вий; 

ч. известня́к хробако́вий (черв'яко́вий) 
вапня́к; ч-вое разруше́ние черв'яко́ве 
(хробако́ве) руйнува́ння 

червячко́вый черв'ячко́вий; ч-вая сви́та 
черв'ячко́ва сві́та 

чередова́ние чергува́ння; ч. оледене́ний 
чергува́ння зледені́нь (заледені́нь); ч. по-
коле́ний чергува́ння поколі́нь; ч. слоёв 
чергува́ння шарі́в  

чередова́ться чергува́тися, -гу́ється 
череду́ющийся навперемі́нний, черго́ва-

ний; ч-щиеся отложе́ния навперемі́нні 
(черго́вані) від́клади; ч. слой навпере-
мі́нний (черго́ваний) шар  

черемо́шский черемо́ський; ч-кая сви́та 
черемо́ська сві́та 

черемхи́т черемхі́т, -ту 
черенко́вый черешко́вий; ч-вая се́ра 

черешко́ва сі́рка 
че́реп че́реп, -па; анапси́дный ч. анап-

си́дний че́реп; бесхво́стый ч. безхво́стий 
че́реп; диапси́дный ч. діапси́дний че́реп; 
парапси́дный ч. парапси́дний че́реп; си-
напси́дный ч. синапси́дний че́реп; ч-пы 
по́здних куску́сов че́репи пі́зніх куску́сів; 
эвриапси́дный ч. евріапси́дний че́реп 

черепа́ха черепа́ха, -хи, д. и п. -па́сі, р. мн. 
-па́х; бокоше́йная ч. бічноши́йна черепа́ха; 
морска́я ч. морська́ черепа́ха; мягкоко́-
жая ч. м'якошкі́ра черепа́ха; назе́мная ч. 
назе́мна черепа́ха; пресново́дная ч. прісно-
во́дна (прісново́да) черепа́ха 

черепи́тчато-микрослои́стый чере-
пи́чно-мікрошарува́тий; ч.-м-тая текс-
ту́ра черепи́чно-мікрошарува́та тексту́ра 

черепи́тчатый черепи́чний; ч-тая плас-
ти́нка черепи́чна пласти́нка; ч-тая руда́ 
черепи́чна руда́; ч-тая структу́ра чере-
пи́чна структу́ра; ч-тая тексту́ра чере-
пи́чна тексту́ра 

черепи́ца черепи́ця, -ці, т. -цею 
черепицеобра́зный черепицеподі́бний; 

ч-ная структу́ра черепицеподі́бна струк-
ту́ра; ч-ное перекры́тие черепицеподі́бне 
перекриття́; ч-ное строе́ние черепицепо-
ді́бна будо́ва 

черепи́чный черепи́чний; ч-ное рас-
положе́ние черепи́чне розташува́ння  
(розмі́щення) 

черепно́й черепни́й; ч-на́я коро́бка че-
репна́ коро́бка; ч-на́я кры́шка черепна́ 
кри́шка 

черепоко́жий черепошкі́рий; ч-жие ра-
кообра́зные черепошкі́рі ракоподі́бні 

черешко́вый черешко́вий; ч. лист че-
решко́вий лист 

черешо́к черешо́к, -шка́; ч. листа́ чере-
шо́к листа́ 

черка́сский черка́ський; ч. ко́мплекс 
черка́ський ко́мплекс 

чермаки́т чермакіт́, -ту 
чермиги́т чермігі́т, -ту 
черни́говский черні́гівський; ч-кая 

сви́та черні́гівська сві́та 
чернии́т чернії́т, ту 
чернихеви́т черніхеві́т, -ту 
черноба́евский чорноба́ївський; ч-кая 

сви́та чорноба́ївська сві́та; ч-кие слои́ 
чорноба́ївські шари́  

чернови́т чернові́т, -ту 
чернови́цкий черніве́цький; ч-кие слои́ 

черніве́цькі шари́  
черноголо́вский чорноголі́вський; ч-кая 

сви́та чорноголі́вська сві́та 
черного́рский чорного́рський; ч-кая 

сви́та чорного́рська сві́та 
чернозём чорно́зем, -му 
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чернозёмный чорнозе́мний; ч-ная 
по́чва чорнозе́мний ґрунт 

чёрный чо́рний; ч-ная металлу́рги́я 
чо́рна металу́ргія; ч-ный окси́д чо́рний 
окси́д; ч-ная о́хра чо́рна во́хра; ч-ная 
рогова́я обма́нка чо́рна рогова́ обма́нка; 
ч-ная свинцо́вая руда́ чо́рна свинце́ва 
руда́; ч-ная се́ра чо́рна сір́ка; ч-ная слюда́ 
чо́рна слюда́; ч-ная смоли́стая нефть 
чо́рна смоли́ста на́фта; ч-ная угли́стая 
гли́на чо́рна вугли́ста гли́на; ч-ная шпи-
не́ль чо́рна шпіне́ль; ч-ная юра́ чо́рна 
юра́; ч-ное пигме́нтное вещество́ чо́рна 
пігме́нтна речовина́; ч. алма́з чо́рний ал-
ма́з; ч. вад чо́рний вад; ч. вы́ступ чо́рний 
ви́ступ; ч. гемати́т чо́рний гемати́т; 
ч. грана́т чо́рний грана́т; ч. железня́к 
чо́рний залізня́к; ч. кремни́стый извест-
ня́к чо́рний крем'яни́стий (кремени́стий) 
вапня́к; ч. лигни́т чо́рний лігні́т; ч. ме-
та́лл чо́рний мета́л; ч. свине́ц чо́рний 
свине́ць; ч. блеск чо́рний блиск; ч. сла́нец 
чо́рний сла́нець; ч. слой чо́рний шар; 
ч. столо́н чо́рний столо́н; ч. турмали́н 
чо́рний турмалі́н; ч. шлих чо́рний шліх; 
ч. янта́рь чо́рний буршти́н (янта́р) 

черныхи́т чернихі́т, -ту 
чернышеви́т чернишеві́т, -ту 
черныше́вский чернише́вський; ч-кая 

сви́та чернише́вська сві́та; ч. подъя́рус 
чернише́вський під'я́рус 

чернь чернь, -ні, т. -ню; ко́бальтовая ч. 
ко́бальтова чернь; ма́рганцевая ч. 
ма́рганце́ва (манга́нова) чернь; ме́дная ч. 
мі́дна чернь; пла́тиновая ч. пла́тинова 
чернь; свинцо́вая ч. свинце́ва чернь; се-
ре́бряная ч. срі́бна чернь; ура́новая ч. 
ура́нова чернь 

чероки́н черокі́н, -ну 
черски́т черські́т, -ту 
черта́ ри́са, -си; литологи́ческие ч-ты́ 

літологі́чні ри́си; насле́дственные ч-ты́ 
спадко́ві ри́си; основны́е ч-ты́ Земли́ 
основні́ ри́си Землі́; структу́рные ч-ты́ 
локализа́ции структу́рні ри́си локаліза́ції; 
топографи́ческие ч-ты́ топографі́чні ри́си 

чертомлы́кский чортомли́цький; Ч-кая 
структу́ра Чортомли́цька структу́ра 

че́рченский че́рченський; ч. подгори-
зо́нт че́рченський підгоризо́нт 

черчилли́т черчилі́т, -ту 
черчи́т черчи́т, -ту 

чёсаный че́саний; асбе́стовое ч-ное во-
локно́ азбе́стове че́сане волокно́ 

чесла́вский чесла́вський; ч-кие слои́ че-
сла́вські шари́  

честери́т честери́т, -ту 
честерли́т честерлі́т, -ту 
четверни́к четверни́к, -ка́ 
четверно́й четверни́й; ч-на́я диагра́мма 

четверна́ діагра́ма; ч-на́я спо́ра четверна́ 
спо́ра; ч-на́я цепь четверне́ ко́ло; ч. двой-
ни́к четверни́й двійни́к 

четвероно́гий чотирино́гий; ч-гое жи-
во́тное чотирино́га твари́на 

четверти́чный четверти́нний; ч-ная гео-
ло́гия четверти́нна геоло́гія; ч-ная гли́на 
четверти́нна гли́на; ч-ная систе́ма четвер-
ти́нна систе́ма; ч-ное оледене́ние четвер-
ти́нне зледені́ння (заледені́ння); ч. пери́од 
четверти́нний пері́од 

четвертно́й четвертни́й; ч-на́я ось чет-
вертна́ вісь 

чёткови́дный чоткоподі́бний; ч-ная 
жи́ла чоткоподі́бна жи́ла; ч-ная струк-
ту́ра чоткоподі́бна структу́ра; ч-ное вне-
дре́ние чоткоподі́бне прони́кнення (про-
ника́ння) 

четырёхвале́нтный чотиривале́нтний; 
ч-ное о́лово чотиривале́нтне о́лово 

четырёхгранни́к чотиригранни́к, -ка 
четырёхгра́нный чотиригра́нний 
четырёхлучево́й чотирипромене́вий;  

ч-вая спи́кула чотирипромене́ва спі́кула; 
ч. кора́лл чотирипромене́вий кора́л 

четырёхосно́вный чотириосно́вний 
четырёхо́сный чотириві́сний, чотирьох-

осьови́й; ч-ная гу́бка чотириві́сна (чоти-
рьохосьова́) гу́бка; ч-ная спи́кула чоти-
риві́сна (чотирьохосьова́) спі́кула 

четырёхразде́льный чотирирозді́льний; 
ч. лист чотирирозді́льний лист 

четырёхрезцо́вые сущ., мн. чотириріз-
це́ві, -вих 

четырёхря́дный чотириря́дний 
четырёхсторо́нний чотирибі́чний, чоти-

ристоро́нній; ч-няя пирами́да чотири-
бі́чна (чотиристоро́ння) пірамі́да 

четырёхступе́нчатый чотириступі́нчастий 
четырёхуго́льный чотирику́тний 
четырёххло́ристый чотирихло́ристий; 

ч. углеро́д чотирихло́ристий вугле́ць 
четырёхци́кловый чотирици́кловий 
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чехо́л чохо́л, -хла́; оса́дочный ч. оса-
до́вий чохо́л; платфо́рменный ч. плат-
фо́рмний чохо́л; ч. кора́лла чохо́л кора́ла 

чечви́нский чечви́нський; ч-кая се́рия 
чечви́нська се́рія 

чечевицеобра́зный сочевицеподі́бний; 
ч-ная доли́на сочевицеподі́бна доли́на;  
ч-ная жи́ла сочевицеподі́бна жи́ла; ч-ная 
за́лежь сочевицеподі́бний по́клад; ч-ная 
ра́ковина сочевицеподі́бна черепа́шка 
(му́шля, ско́йка); ч-ная руда́ сочевицепо-
ді́бна руда́; ч-ная фо́рма сочевицеподі́бна 
фо́рма; ч-ное включе́ние сочевицеподі́бне 
вклю́чення; ч-ное расположе́ние сочеви-
цеподі́бне розташува́ння (розмі́щення); 
ч. агрега́т сочевицеподі́бний агрега́т 

чечеви́чный сочеви́чний; ч-ная руда́ 
сочеви́чна руда́; ч-ная структу́ра соче-
ви́чна структу́ра; ч-ная тексту́ра соче-
ви́чна тексту́ра; ч. слой сочеви́чний шар  

чешуеви́дный лускоподі́бний; двухраз-
де́льный ч. сегме́нт дворозділ́ьний лус-
коподі́бний сегме́нт; ч. лист лускопо-
ді́бний лист; ч. листо́чек лускоподі́бний 
листо́чок 

чешу́йка лу́сочка, -ки, д. и п. -чці, мн.  
-чки́, -чо́к; орогове́вшая ч. зрогові́ла 
лу́сочка; рогова́я ч. рогова́ лу́сочка; сеп-
та́льная ч. септа́льна лу́сочка; слюдяна́я ч. 
слюдяна́ лу́сочка; ч. кора́лла лу́сочка 
кора́ла; ч. слюды́ лу́сочка слюди́ 

чешуйча́тник луска́тник, -ка 
чешуйчатоство́льные сущ., мн. луска-

тосто́вбурні, -них  
чешуйчатосте́бельный лускатостеблови́й 
чешу́йчатые сущ., мн. луска́ті, -тих 
чешу́йчатый луска́тий; ч-тая гора́ лус-

ка́та гора́; ч-тая конкре́ция луска́та кон-
кре́ція; ч-тая се́ра луска́та сі́рка; ч-тая 
слюда́ луска́та слюда́; ч-тая структу́ра 
луска́та структу́ра; ч-тая табли́чка луска́та 
табли́чка; ч-тое га́ббро луска́те га́бро;  
ч-тое де́рево луска́те де́рево; ч-тое зо́лото 
луска́те зо́лото; ч-тое перекры́тие луска́те 
перекриття́; ч-тое строе́ние луска́та будо́ва; 
ч. агрега́т луска́тий агрега́т; ч. графи́т 
луска́тий графі́т; ч. изло́м луска́тий злам 
(злом); ч. надви́г луска́тий на́сув; ч. о́блик 
луска́тий ви́гляд; ч. релье́ф луска́тий ре-
льє́ф; ч. тальк луска́тий тальк 

чешуя́ луска́, -ки́, д. и п. -сці́; кругова́я ч. 
кругова́ луска́; надви́говая ч. насувна́ 

луска́; плако́идная ч. плако́їдна луска́; 
тектони́ческая ч. тектоні́чна луска́; 
у́гольная ч. ву́гі́льна луска́; циклои-
да́льная ч. циклоїда́льна луска́ 

чибью́ский чиб'ю́ський; ч-кие слои́ 
чиб'ю́ські шари́  

чивиати́т чивіати́т, -ту 
чивчи́нский чивчи́нський; ч-кая сви́та 

чивчи́нська сві́та 
чигири́нский чигири́нський; ч. масси́в 

чигири́нський маси́в; ч. свод чигири́нське 
склепі́ння 

чикли́т чиклі́т, -ту 
чикловаи́т чикловаї́т, -ту 
чилдрени́т чилдрені́т, -ту 
чи́лдро-эосфори́т чи́лдро-еосфори́т, -ту 
чилеи́т чилеї́т, -ту 
чилени́т чилені́т, -ту 
чили́йский чилі́йський; саморо́дная  

ч-кая сели́тра саморо́дна чилі́йська се-
лі́тра; ч-кая сели́тра чилі́йська селі́тра 

чи́ли-левеи́т чи́лі-левеї́т, -ту 
чи́ли-ля́пис чи́лі-ля́піс, -су 
чилилёвеи́т чилільовеї́т, -ту 
чиллаги́т чилагі́т, -ту 
чилтони́т чилтоні́т, -ту 
чима́евский чима́ївський; ч-кие слои́ 

чима́ївські шари́  
чимини́т чиміні́т, -ту 
чинги́л чингі́л, -лу 
чинглусуи́т чинглусуї́т, -ту 
чинк чинк, -ка 
чирвински́т чирвинські́т, -ту 
чи́сленный чисе́льний; ч. масшта́б чи-

се́льний масшта́б 
число́ число́, -ла́, мн. -сла, -сел; а́томное ч. 

а́томне число́; волново́е ч. хвильове́ чис-
ло́; йо́дное ч. йо́дне число́; ко́ксовое ч. 
ко́ксове число́; координацио́нное ч. ко-
ординаці́йне число́; ма́ссовое ч. ма́сове 
число́; молекуля́рное ч. молекуля́рне чис-
ло́; окта́новое ч. окта́нове число́; секу́нд-
ное ч. секу́ндне число́; фораминифе́ровое ч. 
форамініфе́рове число́; ч. кисло́тности чис-
ло́ кисло́тності; ч. незави́симых компо-
не́нтов число́ незале́жних компоне́нтів; 
ч. омыле́ния число́ оми́лення (оми́люван-
ня); ч. пласти́чности число́ пласти́чності; 
ч. Рейно́льдса число́ Рейно́льдса; ч. степе-
не́й число́ сту́пенів; ч. твёрдости число́ 
тве́рдості; ч. фо́рмульных едини́ц число́ 
фо́рмульних одини́ць  
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числово́й числови́й; ч-ва́я таксоно́мия 
числова́ таксоно́мія; ч-во́е значе́ние чис-
лове́ зна́чення 

чи́стка чи́стка, -ки, д. и п. -тці, р. мн.  
-ток; магни́тная ч. магні́тна чи́стка 

чистожеле́зистый чистозалі́зистий; 
ч. ферри́т чистозалі́зистий фери́т 

чистота́ чистота́, -ти́ 
чи́стый чи́стий, спра́вжній; хими́чески ч. 

хімі́чно чи́стий; ч-тая вы́работка чи́ста 
(спра́вжня) ви́робка; ч-тая деформа́ция 
чи́ста (спра́вжня) деформа́ція; ч-тая 
культу́ра спра́вжня культу́ра; ч-тая 
ма́гма чи́ста ма́гма; ч-тая нефть чи́ста 
на́фта; ч-тая пласти́ческая (пласти́чная) 
гли́на чи́ста пласти́чна гли́на; ч-тое зо́лото 
чи́сте зо́лото; ч-тое плавле́ние чи́сте 
(спра́вжнє) пла́влення; ч. во́здух чи́сте по-
ві́тря; ч. конта́кт спра́вжній конта́кт; ч. мел 
чи́ста кре́йда; ч. мета́лл чи́стий мета́л; 
ч. сдвиг спра́вжній зсув; ч. углеро́д 
чи́стий вугле́ць; ч. у́голь чи́сте ву́гі́лля 

чистяко́вский чистякі́вський; ч-кая 
сви́та чистякі́вська сві́та 

читами́т читамі́т, -ту 
чкалови́т чкалові́т, -ту 
член член, -на; коне́чный ч. кінце́вий 

член; кра́йний ч. кра́йній член; ч-ны 
аллофи́льной форма́ции чле́ни ало-
фі́льної форма́ції 

чле́ник чле́ник, -ка; аксилля́рный ч. ак-
силя́рний чле́ник; кокса́льный ч. кок-
са́льний чле́ник; ни́жний ч. ла́пки насе-
ко́мого ни́жній чле́ник ла́пки кома́хи; 
центродорса́льный ч. криноиде́и центро-
дорса́льний чле́ник криноіде́ї; ч. криноиде́и 
чле́ник криноіде́ї; ч. ли́лии чле́ник лі́лії;  
ч-ки рук пе́рвого (и т. д.) поря́дка чле́ники 
рук пе́ршого (і т. д.) поря́дку; ч. руки́ 
чле́ник руки́; ч. сте́бля чле́ник стебла́ 

членистоно́гие сущ., мн. членистоно́гі,  
-гих; бескры́лые ч. безкри́лі членистоно́гі 

членистоно́гий членистоно́гий 
членистосте́бельные сущ., мн. членис-

тостеблові́, -ви́х; перви́чные ч. перви́нні 
членистостеблові́ 

чле́нистый члени́стий; ч-тые прида́тки 
члени́сті прида́тки; ч-тые че́рви члени́сті 
че́рви 

чок-майда́нский чок-майда́нський;  
ч.-м-кая сви́та чок-майда́нська сві́та 

чокра́кский чокра́кський; ч. горизо́нт 
чокра́кський горизо́нт 

чрезме́рный надмі́рний; ч-ное натя-
же́ние надмі́рний на́тяг 

чрен чрен, -на 
чуа́рии мн. чуа́рії, -рій 
чубути́т чубути́т, -ту 
чувстви́тельность чутли́вість, -вості, т. 

-вістю; механи́ческая ч. механі́чна чут-
ли́вість; ч. акусти́ческого произво́дства 
чутли́вість акусти́чного виробни́цтва; 
ч. акусти́ческого приёмника чутли́вість 
акусти́чного приймача́; ч. взры́вчатого 
вещества́ чутли́вість вибухо́вої речовини́; 
ч. магнито́метра чутли́вість магні-
то́метра; ч. ме́тода чутли́вість ме́тоду; 
ч. прибо́ра чутли́вість при́ладу 

чугу́н чаву́н, -ну́; се́рый ч. сі́рий чаву́н 
чу́довский чу́дівський; ч-кие слои́ 

чу́дівські шари́  
чу́ждый чужи́й, сторо́нній; ч-дая вода́ 

чужа́ (сторо́ння) вода́; ч-дое включе́ние 
чуже́ (сторо́ннє) вклю́чення 

чужеро́дный чужорі́дний, сторо́нній;  
ч-ное те́ло чужорі́дне ті́ло 

чурье́гский чур'є́зький; ч-кая сви́та чу-
р'є́зька сві́та 

чу́совский чу́сівський; ч-кие извест-
ня́ки́ чу́сівські вапняки́; ч-кие слои́ 
чу́сівські шари́  

чухрови́т чухрові́т, -ту 
чэмпле́нский чемпле́нський; ч. я́рус  

чемпле́нський я́рус 
 
 

Ш 
 
шабази́т шабази́т, -ту 
шабло́н шабло́н, -на 
шаблони́рование шаблонува́ння 
ша́бский ша́бський; ш-кая сви́та 

ша́бська сві́та 

шабурнеи́т шабурнеї́т, -ту 
шавези́т шавези́т, -ту 
шаг крок, -ку, ві́дстань, -ні, т. -нню; 

ш. закла́дки крок (ві́дстань) заклада́ння 
(закла́дки); ш. кана́ла оборо́та крок 
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(ві́дстань) кана́лу о́берту; ш. квантова́ния 
крок (ві́дстань) квантува́ння; ш. оборо́та 
крок (ві́дстань) о́берту; ш. обруше́ния 
крок (ві́дстань) обва́лення (зава́лення); 
ш. сейсмоприёмников крок (ві́дстань) 
сейсмоприймачі́в; ш. спира́ли крок 
(ві́дстань) спіра́лі 

шага́ющий кроку́ючий; ш. вруб кро-
ку́ючий вруб 

шагоме́р крокомі́р, -ра 
шагре́невый шагре́невий; ш-вая по-

ве́рхность шагре́нева пове́рхня; ш-вая 
спо́ра шагре́нева спо́ра 

шадеи́т шадеї́т, -ту 
шадлуни́т шадлуні́т, -ту 
шазелли́т шазелі́т, -ту 
шайрери́т шайрери́т, -ту 
шаланти́т шаланти́т, -ту 
шаллери́т шалери́т, -ту 
шальште́йн шальште́йн, -ну; гли́нисто-

сла́нцевый ш. гли́нисто-сла́нцевий (гли́нясто-
сла́нцевий) шальште́йн; известко́вый ш.  
вапни́стий шальште́йн; кератофи́ровый ш. 
кератофі́ровий шальште́йн; масси́вный ш. 
маси́вний шальште́йн; слои́стый ш. ша-
рува́тий шальште́йн; спили́товый ш. спі-
лі́товий шальште́йн; ту́фовый ш. ту́фовий 
шальште́йн 

шалюмо́ шалюмо́ (нескл.) 
шамози́т шамози́т, -ту; алюми́ниевый ш. 

алюмі́нієвий шамози́т; за́кисно-желе́зис-
тый ш. за́кисно-залі́зистий шамози́т; магне-
зиа́льный ш. магнезіа́льний шамози́т; 
ма́рганцевый ш. ма́рганце́вий (манга́новий) 
шамози́т; о́кисно-желе́зистый ш. оки́сно-
залі́зистий шамози́т 

шамози́товый шамози́товий 
шамозитоли́т шамозитолі́т, -ту 
шамози́т-сидери́товый шамози́т-сидери́то-

вий; ш.-с-вая поро́да шамози́т-сидери́това 
поро́да 

шамо́т шамо́т, -ту 
шамо́тный шамо́тний; ш. порошо́к ша-

мо́тний порошо́к 
шампле́н шампле́н, -ну 
шамуази́т шамуази́т, -ту 
шанди́т шанди́т, -ту 
шаннони́т шаноні́т, -ту 
шантони́т шантоні́т, -ту 
шанявски́т шанявські́т, -ту 
шапбахи́т шапбахі́т, -ту 
ша́пка ша́пка, -ки, д. и п. -пці, мн. -пки́,  

-по́к; га́зовая ш. га́зова ша́пка; ги́псовая ш. 

гі́псова ша́пка; леднико́вая ш. льодови-
ко́ва ша́пка; ледяна́я ш. льодяна́ (крижа-
на́) ша́пка 

шар ку́ля, -лі, т. -лею; гли́няный ш. 
гли́няна ку́ля; земно́й ш. земна́ ку́ля; 
ла́вовый ш. ла́вова ку́ля; у́гольный ш. 
ву́гі́льна ку́ля 

шара́кский шара́кський; ш-кая сви́та 
шара́кська сві́та 

ша́ргородский ша́ргородський; Ш-кая 
куполови́дная (куполообра́зная) струк-
ту́ра Ша́ргородська банеподі́бна (куполо-
поді́бна) структу́ра 

ша́рик ку́лька, -ки, д. и п. -льці, мн. ку́льки́, 
ку́льо́к, ша́рик, -ка; грязево́й ш. грязьова́ 
ку́лька; косми́ческий ш. космі́чна ку́лька; 
магни́тный ш. магні́тна ку́лька; фель-
зи́товый ш. фельзи́това ку́лька 

шарицери́т шарицери́т, -ту 
шарни́р шарні́р, -ра; ундули́рующие  

ш-ры ундулю́ючі (ундуляці́йні) шарні́ри; 
ш. антиклина́ли шарні́р антикліна́лі; 
ш. седла́ шарні́р сідла́; ш. синклина́ли ша-
рні́р синкліна́лі; ш. скла́дки шарні́р скла́дки 

шарни́рный шарні́рний; ш-ная зо́на 
шарні́рна зо́на; ш-ная ли́ния шарні́рна 
лі́нія; ш-ная ось шарні́рна вісь; ш-ная 
тре́щина шарні́рна тріщ́ина; ш-ное сме-
ще́ние шарні́рне змі́щення; ш-ное 
строе́ние шарні́рна будо́ва; ш. верхня́к 
шарні́рний верхня́к; ш. сброс шарнір́ний 
скид; ш. эффе́кт шарні́рний ефе́кт 

шарови́дность, шарообра́зность ку-
ля́стість, -тості, т. -тістю 

шарови́дный, шарообра́зный кулеподі́б-
ний, куля́стий; ш-ная бо́мба куля́ста бо́мба; 
ш-ная структу́ра куля́ста структу́ра; ш-ное 
включе́ние куля́сте вклю́чення; ш-ное зерно́ 
куля́сте зе́рно́; ш. агрега́т куля́стий агрега́т; 
ш. графи́т куля́стий (кулеподі́бний) графі́т 

шарово́й кульови́й; ш-ва́я ва́кка кульо-
ва́ ва́ка; ш-ва́я конкре́ция кульова́ конк-
ре́ція; ш-ва́я ла́ва кульова́ ла́ва; ш-ва́я 
ме́льница кульови́й млин; ш-ва́я ми-
не́тта кульова́ міне́та; ш-ва́я отде́льность 
кульова́ окре́мість; ш-ва́я структу́ра ку-
льова́ структу́ра; ш-ва́я тексту́ра кульова́ 
тексту́ра; ш-ва́я упако́вка кристалли́чес-
кой решётки кульова́ упако́вка криста-
лі́чних ґра́ток; ш-ва́я я́шма кульова́ я́шма; 
ш-во́е га́ббро кульове́ га́бро; ш-во́е 
строе́ние кульова́ будо́ва; ш. база́льт  
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кульови́й база́льт; ш. грани́т кульови́й 
грані́т; ш. диаба́з кульови́й діаба́з; 
ш. диори́т кульови́й діори́т; ш. керсанти́т 
кульови́й керсанти́т; ш. кла́пан кульови́й 
кла́пан; ш. конта́кт кульови́й конта́кт; 
ш. порфи́р кульови́й порфі́р; ш. регу-
ля́тор кульови́й регуля́тор; ш. сфалери́т 
кульови́й сфалери́т; ш. сфероли́т кульо-
ви́й сферолі́т; ш. у́голь кульове́ ву́гі́лля; 
ш. фельзи́т кульови́й фельзи́т 

ша́ровский ша́ровський; ш-кие слои́ 
ша́ровські шари́  

шарогнездово́й кулегніздови́й; ш-ва́я 
отде́льность кулегніздова́ окре́мість 

шароно́сный шароно́сний 
шаро́шечный шаро́шковий, шаро́шечний; 

ш-ное буре́ние шаро́шкове (шаро́шечне) 
бурі́ння; ш-ное долото́ шаро́шкове (шаро́-
шечне) долото́; ш. стано́к шаро́шковий 
(шаро́шечний) верста́т 

шаро́шка шаро́шка, -ки, д. и п. -шці, 
р. мн. -шок 

шарпи́т шарпі́т, -ту 
шарты́мский шарти́мський; ш-кие слои́ 

шарти́мські шари́  
шарья́ж шар'я́ж, -жу, т. -жем 
шарья́жный шар'я́жний 
шассинви́ты мн. шасинві́ти, -тів 
шастаи́т шастаїт́, -ту 
шастали́т шасталі́т, -ту 
шательперро́н шательперо́н, -ну 
шато́квский шато́квський; ш. я́рус  

шато́квський я́рус 
шатрообра́зный шатроподі́бний; ш-ная 

свя́зка шатроподі́бна зв'я́зка 
шаттуки́т шатукі́т, -ту 
шауртаи́т шауртаї́т, -ту 
шафарцики́т шафарцикі́т, -ту 
шаха́нский шаха́нський; ш-кая сви́та 

шаха́нська сві́та 
ша́хматный ша́ховий; ш-ная структу́ра 

ша́хова структу́ра; ш-ная тексту́ра 
ша́хова тексту́ра 

шахнери́т шахнери́т, -ту 
ша́хта ша́хта, -ти; антраци́товая ш. ан-

траци́това ша́хта; бро́шенная ш. ки́нута 
(поки́нута) ша́хта; вентиляцио́нная ш. 
вентиляці́йна ша́хта; водоотли́вна́я ш. 
водовідли́вна́ ша́хта; вспомога́тельная ш. 
допомі́жна́ ша́хта; глубо́кая ш. глибо́ка 
ша́хта; ды́мная ш. ди́мна ша́хта; есте́ст-
венная ш. приро́дна ша́хта; подъёмная ш. 

підйо́мна ша́хта; разве́дочная ш. роз-
ві́дувальна ша́хта; слепа́я ш. сліпа́ ша́хта; 
у́гольная ш. ву́гі́льна ша́хта 

ша́хтный ша́хтний; ш-ная вода́ ша́хтна 
вода́; ш-ная клеть ша́хтна кліть (клі́тка); 
ш-ная сейсморазве́дка ша́хтна сейсмо-
ро́звідка; ш-ное по́ле ша́хтне по́ле; 
ш. вентиля́тор ша́хтний вентиля́тор; 
ш. гео́лог ша́хтний гео́лог; ш. гравиме́тр 
ша́хтний гравіме́тр; ш. свети́льник 
ша́хтний (ша́хтовий) світи́льник; ш. ствол 
ша́хтний сто́вбур (ствол); ш. уча́сток 
ша́хтна діля́нка 

шахтофо́н шахтфо́н, -ну 
ша́шел, ша́шель, ша́шень ша́шіль, -шеля; 

морско́й ш. морськи́й ша́шіль 
ша́шка ша́шка; ка́менная ш. кам'яна́ 

(камін́на) ша́шка 
ша́шка-детона́тор ша́шка-детона́тор, 

ша́шки-детона́тора 
швагери́новый швагери́новий; ш-вая 

структу́ра сте́нки швагери́нова структу́ра 
сті́нки; ш. горизо́нт швагери́новий гори-
зо́нт; ш. известня́к швагери́новий вапня́к 

швагери́ны мн. швагери́ни, -ри́н 
швартци́т швартци́т, -ту 
шварцембери́т шварцембери́т, -ту 
шваци́т шваци́т, -ту 
швейцери́т швейцери́т, -ту 
швелева́ние швелюва́ння 
шебели́нский шебели́нський; ш-кая 

сви́та шебели́нська сві́та 
шебутине́цкий шебутине́цький; ш-кие 

слои́ шебутине́цькі шари́  
шевро́н шевро́н, -на 
шевче́нковский шевче́нківський; ш-кая 

сви́та шевче́нківська сві́та 
шегрени́т шегрені́т, -ту 
шеели́т шеєлі́т, -ту 
шеерери́т шеєрери́т, -ту 
шейбеи́т шейбеї́т, -ту 
ше́йка ши́йка, -ки, д. и п. -йці, р. мн. 

-йок; ш. иглы́ ши́йка го́лки; ш. кана́ла 
ши́йка кана́лу; ш. меа́ндра ши́йка 
меа́ндра; ш. ствола́ ши́йка сто́вбура 

ше́йнвудский ше́йнвудський; ш. век 
ше́йнвудський вік 

ше́йный ши́йний; ш-ная о́бласть ши́йна 
діля́нка 

шелкови́стый шовкови́стий; ш. блеск 
шовкови́стий  блиск; ш. шпат шовко-
ви́стий шпат 
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шелла́к шела́к, -ку 
шелль шель, -лю, т. -лем 
ше́лльский ше́льський; ш-кая культу́ра 

ше́льська культу́ра 
шело́нский шело́нський; ш-кие слои́ 

шело́нські шари́  
шелуше́ние лу́щення; ш. поро́д лу́щення 

порі́д 
шельф шельф, -фу; аккумуляти́вный ш. 

акумуляти́вний шельф; бугри́стый ш. гор-
би́стий (горба́стий, горбкува́тий) шельф; 
вы́ровненный ш. ви́рівняний шельф; 
гляциа́льный ш. гляціа́льний шельф; де-
форми́рованный ш. деформо́ваний шельф; 
диста́льный ш. диста́льний шельф;  
зато́пленный ш. зато́плений шельф; кон-
тинента́льный ш. континента́льний шельф; 
кратони́ческий ш. кратоні́чний шельф; 
лаби́льный ш. лабі́льний шельф; мо-
би́льный ш. мобі́льний шельф; остров-
но́й ш. острівни́й шельф; подвижно́й ш. 
рухо́мий шельф; стаби́льный ш.  
стабі́льний шельф 

ше́льфовый ше́льфовий; ш-вая зо́на ше́ль-
фова зо́на; ш-вая фа́ция ше́льфова фа́ція; 
ш. лёд ше́льфовий лід; ш. ледни́к ше́льфовий 
льодови́к; ш. о́стров ше́льфовий о́стрів 

шеневикси́т шеневікси́т, -ту 
шени́т шені́т, -ту 
шеннони́т шеноні́т, -ту 
шентули́т шентулі́т, -ту 
шенфельзи́т шенфельзи́т, -ту 
шенфлиси́т шенфліси́т, -ту 
шепарди́т шепарди́т, -ту 
шепето́вский шепеті́вський; Ш. разло́м 

Шепеті́вський розло́м 
шепи́т шепі́т, -ту 
шептухо́вский шептухі́вський; ш-кая 

сви́та шептухі́вська сві́та 
шербенко́бальт шербенко́бальт, -ту 
шервети́т шервети́т, -ту 
шервуди́т шервуди́т, -ту 
шерготти́т шерготи́т, -ту 
шерери́т шерери́т, -ту 
шеридани́т шеридані́т, -ту 
шерл шерл, -лу; драгоце́нный ш. кош-

то́вний (дорогоці́нний) шерл; мали́новый ш. 
мали́новий шерл; се́ро-голубова́тый ш. 
сі́ро-блакитнува́тий шерл; си́ний ш. си́ній 
шерл; стекля́нный ш. скляни́й шерл; 
та́льковый ш. та́льковий шерл; тита́но-
вый ш. тита́новий шерл 

шерли́т шерлі́т, -ту 
ше́рловый ше́рловий; ш-вая поро́да 

ше́рлова поро́да; ш. ка́мень ше́рловий 
ка́мінь 

шерломи́т шерломі́т, -ту 
ше́рмовый ше́рмовий; ш-вая бу́хта 

ше́рмова бу́хта 
шерохова́тый шорстки́й, шорсткува́тий, 

шереха́тий, шерхки́й, ше́рхлий, шерша́вий; 
ш-тая тексту́ра шорстка́ (шереха́та) текс-
ту́ра; ш. забо́й шорстки́й (шереха́тий) 
ви́бій (забій́); ш. изло́м шорстки́й злам 
(злом); ш. лист шорстки́й лист 

шерсти́стый шерсти́стий; ш. носоро́г 
шерсти́стий носоріѓ 

шерсть шерсть, -ті, т. -тю, (овечья, ко-
зья) во́вна, -ни; го́рная ш. гірська́ шерсть; 
минера́льная ш. мінера́льна шерсть 

шерт шерт, -ту 
шертели́т шертелі́т, -ту 
шерша́вый шереха́тий, шорстки́й 
шессили́т шесилі́т, -ту 
шестерни́к шестерни́к, -ка́ 
шестерно́й шестірни́й; ш-на́я ось шес-

тірна́ вісь 
шестивале́нтный шестивале́нтний 
шестигра́нник шестигра́нник, -ка 
шестигра́нный шестигра́нний 
шестилучево́й шестипромене́вий; ш-ва́я 

гу́бка шестипромене́ва гу́бка; ш. кора́лл 
шестипромене́вий кора́л 

шестиуго́льник шестику́тник, -ка 
шестиуго́льный шестику́тний 
шестифто́ристый шестифто́ристий; 

ш. ура́н шестифто́ристий ура́н 
шестова́тый жерди́нчастий, жердину-

ва́тий; ш-тая отде́льность жерди́нчаста 
(жердинува́та) окре́мість; ш-тая струк-
ту́ра жерди́нчаста (жердинува́та) струк-
ту́ра; ш-тая тексту́ра жерди́нчаста (жер-
динува́та) тексту́ра; ш. агрега́т жер-
ди́нчастий (жердинува́тий) агрега́т; 
ш. гнейс жерди́нчастий (жердинува́тий) 
гнейс; ш. о́блик жерди́нчастий (жердину-
ва́тий) о́брис 

шетелиги́т шетелігі́т, -ту 
шеффери́т шефери́т, -ту 
шехлуни́товый шехлуні́товий; ш-вая 

ла́ва шехлуні́това ла́ва 
шешо́рский шешо́рський; ш-кие слои́ 

шешо́рські шари́  
ши́вер ши́вер, -ру 
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шизейли́т шизейлі́т, -ту 
шизодо́нтные сущ., мн. шизодо́нтні, -них 
шизодо́нтный шизодо́нтний; ш. замо́к 

шизодо́нтний замо́к 
шизоли́т шизолі́т, -ту 
шизоло́ф шизоло́ф, -фу 
шизомо́рфный шизомо́рфний 
шизо́нт шизо́нт, -та 
шизофи́т шизофі́т, -ту 
шизофори́йный шизофорі́йний 
шизохрои́ческий шизохроїч́ний 
шикшо́кский шикшо́кський 
шили́пский шилі́пський; ш-кая сви́та 

шилі́пська сві́та 
шилкини́т шилкіні́т, -ту 
шиллериза́ция шіллериза́ція, -ції 
шиллершпа́т шіллершпа́т, -ту 
шилови́дный шилоподі́бний; ш. лист 

шилоподі́бний лист 
шилоклю́вка чобота́р, -ря́, т. -ре́м, ши-

лодзьо́бка, -ки, д. и п. -бці, р. мн. -бок 
шиму́нгский шиму́нзький; ш. я́рус ши-

му́нзький я́рус 
шинколобви́т шинколобві́т, -ту 
шип (на растении) колю́чка, -ки, д. и п.  

-чці, мн. -чки́, -чо́к, шпи́лька, -ки, д. и п.  
-льці, мн. -льки́, -льо́к, шпича́к, -ка́, шип,  
-па; аперту́рный ш. аперту́рний шип; 
боково́й ш. бокови́й (бічни́й) шип; 
выдаю́щийся ш. ви́сунений (ви́сунутий) 
шип; за́дний плевра́льный ш. за́дній 
плевра́льний шип; кауда́льный ш. кау-
да́льний шип; краево́й ш. крайови́й шип; 
лобный ш. ло́бний шип; макроплев-
ра́льный ш. макроплевра́льний шип; осе-
во́й ш. осьова́ колю́чка (осьова́ шпи́лька, 
осьови́й шпича́к); о́стрый ш. го́стрий 
шип; тека́льный ш. тека́льний шип 

ши́пик шпичачо́к; септа́льный ш. сеп-
та́льний шпичачо́к 

шипова́тость шпичакува́тість, -тості, т. 
-тістю 

шипова́тый шпичакува́тий, шипува́тий; 
ш-тая се́пта шпичакува́та (шипува́та) 
се́пта; ш-тая спо́ра шпичакува́та (шипу-
ва́та) спо́ра; ш-тая экзи́на шпичакува́та 
(шипува́та) екзи́на; ш. тип шпичакува́тий 
(шипува́тий) тип 

шипови́дный шпича́стий, шпичакопо-
ді́бний, колючкоподі́бний; ш. платицера-
ти́д шпича́стий платицерати́д 

шипо́тский шипо́тський; ш-кая се́рия 
шипо́тська се́рія 

шипя́щий шипля́чий; "ш." у́голь "шип-
ля́че" ву́гі́лля 

шира́кский шира́кський; ш-кая сви́та 
шира́кська сві́та 

ширина́ ширина́, -ни́; вертика́льная ш. 
сбро́са вертика́льна ширина́ ски́ду; 
ви́димая ш. ви́дима ширина́; вру́бовая ш. 
вру́бова ширина́; горизонта́льная ш. 
сбро́са горизонта́льна ширина́ ски́ду; на-
кло́нная ш. взбро́са похи́ла ширина́ під-
ки́ду; стратиграфи́ческая ш. взбро́са 
стратиграфі́чна ширина́ підки́ду; ш. ано-
ма́лии ширина́ анома́лії; ш. аре́и ширина́ 
аре́ї; ш. замо́чного кра́я ширина́ зам-
ко́вого кра́ю; ш. ка́меры ширина́ ка́мери; 
ш. надви́га ширина́ на́суву; ш. оборо́та 
ширина́ оборо́ту (о́берту); ш. перекры́тия 
ширина́ перекриття́; ш. покро́ва ширина́ 
по́криву; ш. ра́ковины ширина́ чере-
па́шки (му́шлі, ско́йки); ш. сбра́сывателя 
ширина́ скидача́; ш. сбро́са ширина́ ски́ду; 
ш. скла́дки ширина́ скла́дки; ш. текто-
ни́ческого покро́ва ширина́ тектоні́чного 
по́криву; ш. те́ла ширина́ ті́ла; ш. у́мбо 
ширина́ у́мбо; ш. у́стья ширина́ ги́рла 

ширмери́т ширмери́т, -ту 
широ́кий широ́кий; ш-кая лагу́на ши-

ро́ка лагу́на; ш-кая ложноно́жка широ́ка 
псевдоні́жка; ш-кая при́зма широ́ка 
при́зма; ш-кая скла́дка широ́ка скла́дка; 
ш. забо́й широ́кий ви́бій (забі́й); ш-кое 
седло́ широ́ке сідло́ 

широкодиапазо́нный широкодіапа-
зо́нний; ш. гравиме́тр широкодіапа-
зо́нний гравіме́тр 

ширококони́ческий ширококоні́чний; 
ш-кая фо́рма ширококоні́чна фо́рма; 
ш. коралли́т ширококоні́чний коралі́т 

широколанце́тный широколанце́тний; 
ш. лист широколанце́тний лист 

широколи́ственный широколи́стяний, 
широколи́стий, листа́тий; ш-ное де́рево 
широколи́сте (листа́те) де́рево; ш-ное рас-
те́ние широколи́стяна росли́на; ш. лес 
широколи́стяний ліс 

широконо́сый широконо́сий; ш-сая 
обезья́на широконо́са ма́впа 

широкоова́льный широкоова́льний 
широкоокру́глый широкоокру́глий 
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широкоперегоро́дчатый широкопере-
горо́дчастий 

широкополо́счатый широкосмуга́стий; 
ш. у́голь широкосмуга́сте ву́гі́лля 

широкоседе́льный широкосіде́льний; 
ш-ная ли́ния широкосіде́льна лі́нія 

широкосифо́нный широкосифо́нний;  
ш-ная наутилоиде́я широкосифо́нна  
наутилоіде́я 

широкосло́йный широкошаро́вий 
широта́ широта́, -ти́; гелиографи́ческая ш. 

геліографі́чна широта́; географи́ческая ш. 
географі́чна широта́; магни́тная ш. магні́тна 
широта́; се́верная ш. півні́чна широта́; 
со́лнечная ш. со́нячна широта́; ю́жная ш. 
півде́нна широта́ 

широ́тно-и́мпульсный широ́тно-і́мпульс-
ний; ш.-и́-ная модуля́ция широ́тно-і́м-
пульсна модуля́ція 

широ́тный широ́тний; ш-ная река́ ши-
ро́тна рі́чка (ріка́); ш-ное направле́ние 
широ́тний на́прям (на́прямок) 

шисто́иды мн. шисто́їди, -дів 
ши́фер ши́фер, -ру; вы́ветрившийся ш. 

ви́вітрілий (звітрі́лий) ши́фер 
ши́ферный ши́ферний; ш. сла́нец 

ши́ферний сла́нець 
шифершпа́т шифершпа́т, -ту 
шиха́н шпиль, -ля́, т. -ле́м 
шихлуни́т шихлуні́т, -ту 
ши́хта ши́хта, -ти 
шихтова́ние шихтува́ння 
шихтова́ть[ся] шихтува́ти[ся], -ту́ю, -ту́єш, 

-ту́є[ться] 
ши́шка 1. ґу́ля, -лі, т. -лею; вы́пуклая ш. 

опу́кла (ви́пукла) ґу́ля; гребневи́дная ш. 
гребенеподі́бна ґу́ля; 

2. ши́шка, -ки, д. и п. -шці, мн. ши́шки́, 
ши́шо́к; верху́шечная ш. верхі́вкова 
ши́шка; вися́чая ш. вися́ча ши́шка; ока-
мене́лая ш. скам'яні́ла (закам'яні́ла) 
ши́шка; соснообра́зная ш. сосноподі́бна 
ши́шка; спороно́сная ш. лепидоде́ндрона 
спороно́сна ши́шка лепідоде́ндрона 

шишкова́тый ґуля́стий 
шишконо́сый шишконо́сий 
шишкообра́зный шишкоподі́бний 
шкала́ шкала́, -ли́; бина́рная ш. біна́рна 

шкала́; геологи́ческая ш. геологі́чна шка-
ла́; геостратиграфи́ческая ш. геострати-
графі́чна шкала́; геохронологи́ческая ш. 
геохронологі́чна шкала́; десятиба́лльная ш. 

десятиба́льна шкала́; еди́ная стратигра-
фи́ческая ш. єди́на стратиграфі́чна шкала́; 
климатохронологи́ческая ш. клімато-
хронологіч́на шкала́; магнитохроноло-
ги́ческая ш. магнітохронологіч́на шкала́; 
ме́стная стратиграфи́ческая ш. місце́ва 
стратиграфі́чна шкала́; о́бщая стратигра-
фи́ческая ш. зага́льна стратиграфі́чна 
шкала́; палеомагни́тная ш. палеомагні́тна 
шкала́; переводна́я ш. перевідна́ шкала́; 
планета́рная стратиграфи́ческая ш. 
планета́рна стратиграфі́чна шкала́; прови-
нциа́льная стратиграфи́ческая ш. про-
вінці́йна стратиграфі́чна шкала́; регио-
на́льная стратиграфи́ческая ш. регіо-
на́льна стратиграфі́чна шкала́; сейс-
ми́ческая ш. сейсмі́чна шкала́; си́товая 
(ситови́дная) ш. си́това (ситоподі́бна) 
шкала́; стратиграфи́ческая ш. страти-
графі́чна шкала́; традицио́нная стратиг-
рафи́ческая временна́я ш. традиці́йна 
стратиграфі́чна часова́ шкала́; хроноло-
ги́ческая ш. хронологі́чна шкала́; ш. аб-
солю́тной геохроноло́гии шкала́ абсо-
лю́тної геохроноло́гії; ш. Аттербе́рга 
шкала́ Аттербе́рга; ш. ба́лльности земле-
трясе́ний шкала́ ба́льності землетру́сів; 
ш. Блитт–Серна́ндера шкала́ Блітт–
Серна́ндера; ш. Боме́ шкала́ Боме́; 
ш. Бо́фарта шкала́ Бо́фарта; ш. Вернье́ра 
шкала́ Верньє́ра; ш. геологи́ческого 
вре́мени шкала́ геологі́чного ча́су; 
ш. геомагни́тной поля́рности шкала́ гео-
магні́тної поля́рності; ш. землетрясе́ний 
шкала́ землетру́сів; ш. интерферен-
цио́нных цвето́в шкала́ інтерференці́йних 
кольорі́в; ш. Моо́са шкала́ Моо́са; ш. ни-
вели́ра шкала́ нівелі́ра; ш. относи́тельной 
геохроноло́гии шкала́ відно́сної геохро-
ноло́гії; ш. си́лы землетрясе́ний шкала́ 
си́ли землетру́сів; ш. ступе́ней метамор-
фи́зма у́глей шкала́ сту́пенів метамор-
фі́зму ву́гі́лля; ш. твёрдости шкала́ 
тве́рдості; ш. Це́льсия шкала́ Це́льсія; 
юстиро́вочная ш. юстирува́льна шкала́ 

шквал шквал, -лу 
шлак шлак, -ку; волокни́стый ш. волок-

ни́стий (волокнува́тий) шлак; вулка-
ни́ческий ш. вулкані́чний шлак; крем-
ни́стый ш. крем'яни́стий (кремени́стий) 
шлак; кружевно́й ш. мере́живний шлак; 
полуспёкшийся ш. напівспікни́й (напів-
спі́клий, напівспе́чений) шлак 
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шлакобето́н шлакобето́н, -ну 
шлакова́ние шлакува́ння 
шлакова́ть[ся] шлакува́ти[ся], -ку́ю, -ку́єш, 

-ку́є[ться] 
шлакови́дный шлакоподі́бний; ш-ная 

тексту́ра шлакоподі́бна тексту́ра; ш. же-
лезня́к шлакоподі́бний залізня́к 

шла́ковый шла́ковий; ш-вая глы́ба 
шла́кова бри́ла (гли́ба); ш-вая кора́ 
шла́кова кора́; ш-вая ла́ва шла́кова ла́ва; 
ш-вая лепёшка шла́ковий корж (ко́ржик); 
ш-вая руда́ шла́кова руда́; ш-вая текс-
ту́ра шла́кова тексту́ра; ш-вое включе́ние 
шла́кове вклю́чення; ш-вые обло́мки 
шла́кові ула́мки; ш. агломера́т шла́ковий 
агломера́т; ш. вы́брос шла́ковий ви́кид; 
ш. ка́мень шла́ковий ка́мінь; ш. ко́нус 
шла́ковий ко́нус; ш. ку́пол шла́кова ба́ня 
(шла́ковий ку́пол); ш. туф шла́ковий туф; 
ш. ще́бень (ш-вая щебёнка) шла́ковий 
ще́бінь (шла́кова щебі́нка) 

шлам шлам, -му; бели́товый ш. бе-
лі́товий шлам; бурово́й ш. бурови́й шлам 

шла́мовый шла́мовий; ш-вая вода́ 
шла́мова вода́; ш-вая структу́ра шла́мова 
структу́ра 

шламообразова́ние шламоутво́рення, 
(неоконч. д. – ещё) шламоутво́рювання, 
шламотво́рення 

шламоотбо́рник шламовідбі́рник, -ка 
шламоотдели́тель шламовідді́льник, -ка 
шламосепара́тор шламосепара́тор, -ра 
шлани́т шлані́т, -ту 
шлейф шлейф, -фа; аллювиа́льно-

пролювиа́льный ш. алювіа́льно-пролю-
віа́льний шлейф; валу́нный ш. валу́нний 
шлейф; га́зовый ш. га́зовий шлейф; делю-
виа́льный ш. делювіа́льний шлейф;  
коллювиа́льный ш. колювіа́льний шлейф; 
ла́вовый ш. ла́вовий шлейф; леднико́вый ш. 
льодовико́вий шлейф; пролювиа́льный ш. 
пролювіа́льний шлейф 

шлемови́дный шоломоподі́бний; ш-ная 
покры́шка шоломоподі́бне покриття́ 

шлипс шліпс, -са; лови́льный ш. ло-
ви́льний шліпс 

шли́псовый шлі́псовий; ш. па́кер 
шлі́псовий па́кер 

шлир шлір, -ру; гистерогенети́ческий ш. 
гістерогенети́чний шлір; интрузи́вный ш. 
інтрузи́вний шлір; инъекцио́нный ш. 
ін'єкці́йний шлір; конкрецио́нный ш. 

конкреці́йний шлір; конституцио́нный 
сегрегацио́нный ш. конституці́йний сег-
регаці́йний шлір; конституцио́нный ш. 
конституці́йний шлір 

шлиро́ванный шліро́ваний 
шлирова́ть[ся] шлірува́ти[ся], -ру́ю, -ру́єш, 

-ру́є[ться] 
шли́ровый шлі́ровий; ш-вая дуга́ шлі́ро-

ва дуга́; ш-вая ма́сса шлі́рова ма́са; ш-вая 
тексту́ра шлі́рова тексту́ра; ш-вая фор-
ма́ция шлі́рова форма́ція; ш-вое скоп-
ле́ние шлі́рове ску́пчення; ш-вое строе́ние 
шлі́рова будо́ва; ш. гнейс шлі́ровий гнейс; 
ш. грани́т шлі́ровий грані́т 

шли́ро-такси́товый шлі́ро-такси́товий; 
ш.-т-вая тексту́ра шлі́ро-такси́това тексту́ра 

шлиф шліф, -фа; горизонта́льный ш. 
горизонта́льний шліф; непрозра́чный ш. 
непрозо́рий шліф; ориенти́рованный ш. 
орієнто́ваний шліф; петрографи́ческий ш. 
петрографі́чний шліф; плоскостно́й ш. 
площи́нний шліф; полиро́ванный ш. по-
ліро́ваний шліф; прозра́чный ш. про-
зо́рий шліф; ру́дный ш. ру́дний шліф 

шлифова́льный шліфува́льний; ш. по-
рошо́к шліфува́льний порошо́к; ш. стано́к 
шліфува́льний верста́т 

шлифова́ние шліфува́ння; гру́бое ш. 
гру́бе шліфува́ння; леднико́вое ш. льдо-
вико́ве шліфува́ння; то́нкое ш. тонке́ шлі-
фува́ння; эо́ловое ш. ео́лове шліфува́ння 

шлифо́ванный шліфо́ваний; ш. алма́з 
шліфо́ваний алма́з; ш. валун шліфо́ваний 
валу́н 

шлифо́вка шліфува́ння, шліфо́вка, -ки, 
д. и п. -вці, р. мн. -вок; леднико́вая ш. 
льодовико́ва шліфо́вка (льдовико́ве шлі-
фува́ння) 

шлифу́ющий шліфува́льний; ш. мате-
риа́л шліфува́льний матеріа́л; ш. минера́л 
шліфува́льний мінера́л 

шлих шліх, -ху; се́рый ш. сі́рий шліх; 
чёрный ш. чо́рний шліх 

шлихово́й шліхови́й; ш-ва́я ка́рта шлі-
хова́ ка́рта (ма́па); ш-ва́я про́ба шліхова́ 
про́ба; шли́ховая съёмка шліхове́ зні-
ма́ння (шліхова́ зйо́мка); ш-во́е зо́лото 
шліхове́ зо́лото; ш-во́е опро́бование шлі-
хове́ ви́пробування (випро́бування, випро-
бо́вування); ш. ана́лиз шліхови́й ана́ліз; 
ш. орео́л шліхови́й орео́л 
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шлюз шлюз, -зу; вентиляцио́нный ш.  
вентиляці́йний шлюз; вибрацио́нный ш. 
вібраці́йний шлюз; возду́шный ш. пові́тря́-
ний шлюз; подъёмный ш. підйо́мний шлюз; 
промы́вочный ш. промива́льний щлюз 

шлюзова́ть[ся] шлюзува́ти[ся], -зу́ю, -зу́єш, 
-зу́є[ться] 

шля́мбур шля́мбур, -ра 
шля́па шля́па, -пи; ги́псовая ш. гі́псова 

шля́па; желе́зная ш. залі́зна шля́па; 
ка́менная ш. кам'яна́ шля́па; квасцо́вая ш. 
галуно́ва шля́па; ма́рганцевая ш. ма́рган-
це́ва (манга́нова) шля́па; соляна́я ш. соляна́ 
шля́па; ш. се́рных месторожде́ний шля́па 
сірча́них родо́вищ 

шляховски́й шляхівськи́й; ш-ка́я сви́та 
шляхівська́ сві́та 

шмайдери́т шмайдери́т, -ту 
шмальти́т шмальти́т, -ту 
шмиттери́т шмітери́т, -ту 
шнееберги́т шнеєбергі́т, -ту 
шнек шнек, -ка 
шнеккенште́йн шнекенште́йн, -ну 
шне́ковый шне́ковий; ш-вое буре́ние 

шне́кове бурі́ння; ш. дегаза́тор шне́ковий 
дегаза́тор; ш. профилиро́вщик шне́ковий 
профілюва́льник 

шнур шнур, -ра́; асбе́стовый ш. аз-
бе́стовий шнур; бикфо́рдов ш. бікфо́рдів 
шнур; детони́рующий ш. детону́ючий 
(детонува́льний) шнур; зажига́тельный ш. 
запа́лювальний шнур; измери́тельный ш. 
вимі́рювальний шнур; огнепрово́дный ш. 
вогнепрові́дни́й шнур 

шнурко́вый шнурко́вий; ш-вая за́лежь 
шнурко́вий по́клад; ш. песо́к шнурко́вий 
пісо́к 

шнурово́й шнурови́й 
шов шов, шва (шво́ва [шо́вна] лі́нія); бо-

роздово́й ш. борозе́нний шов; гла́дкий ш. 
рі́вний (гла́дкий) шов; глуби́нный ш. гли-
би́нний шов; гонатопа́риевый ш. гонато-
па́рієвий шов; горизонта́льный ш. гори-
зонта́льний шов; двойнико́вый ш. двій-
нико́вий шов; затёртый ш. зате́ртий шов; 
интермаргина́льный ш. інтермаргі-
на́льний шов; коллизио́нный безофио-
ли́товый ш. колізі́йний безофіолі́товий 
шов; краево́й ш. крайови́й шов; ли-
не́йный ш. ліні́йний шов; лобный ш. 
ло́бний шов; ло́жный ш. неспра́вжній 
шов; медиа́нный ш. медіа́нний шов;  

межка́мерный ш. міжка́мерний шов; ме-
тапа́риевый ш. метапа́рієвий шов; на-
ру́жный ш. зо́внішній шов; нея́сный ш. 
нея́сни́й шов; опистопа́риевый ш. 
опістопа́рієвий шов; отчётливый ш. чіт-
ки́й шов; паралле́льные швы парале́льні 
шви; перростра́льный ш. перостра́льний 
шов; пло́ский ш. пло́ский шов; погру-
жённый ш. зану́рений шов; попере́ч-
ный ш. попере́чний шов; прозра́чный ш. 
прозо́рий шов; пропа́риевый ш. про-
па́рієвий шов; просве́чивающий ш. про-
сві́чувальний шов; пя́точный ш. 
п'я́тко́вий шов; ростра́льный ш. ро-
стра́льний шов; сварно́й ш. зва́рений 
(зварни́й) шов; септа́льный ш. сеп-
та́льний шов; ско́шенный ш. ско́шений 
шов; слоево́й ш. шарови́й шов; со-
единённый ш. з'є́днаний шов; соеди-
ни́тельный ш. сполу́чний (з'є́днувальний) 
шов; спира́льный ш. спіра́льний шов; 
среди́нный ш. сере́динний шов; стило-
ли́товый ш. стилолі́товий шов; стрело-
ви́дный ш. стрілоподі́бний шов; струк-
ту́рный ш. структу́рний шов; суту́рный ш. 
суту́рний шов; тектони́ческий ш. текто-
ні́чний шов; теменно́й ш. тім'яни́й шов; 
торцо́вый ш. торце́вий шов; тылово́й ш. 
тилови́й шов; углублённый ш. загли́бле-
ний шов; фациа́льный ш. фаціа́льний 
шов; фронта́льный ш. фронта́льний шов; 
цервика́льный ш. цервіка́льний шов; 
ш. надкры́лий шов надкри́ль; ш. срас-
та́ния шов зро́щення (зроста́ння); эпи-
краниа́льный ш. епікраніа́льний шов 

шо́вный шво́вий, шо́вний; ш-ная зо́на 
шво́ва (шо́вна) зо́на; ш-ная ли́ния шво́ва 
(шо́вна) лі́нія; ш-ная ло́пасть шво́ва 
(шо́вна) ло́пать; ш-ная скла́дчатость 
шво́ва (шо́вна) складча́стість; ш. ва́лик 
шво́вий (шо́вний) ва́лик; ш. у́гол шво́вий 
(шо́вний) кут 

шодери́т шодери́т, -ту 
шок шок, -ку; экологи́ческий ш. еколо-

гі́чний шок 
шоколи́т шоколі́т, -ту 
шонкини́т шонкіні́т, -ту; биоти́товый ш. 

біоти́товий шонкіні́т; мелкозерни́стый ш. 
дрібнозерни́стий шонкіні́т; нефели́новый ш. 
нефелі́новий шонкіні́т; плагиокла́зовый ш. 
плагіокла́зовий шонкіні́т; порфирови́д-
ный ш. порфіроподі́бний шонкіні́т; тита-
ни́товый ш. титані́товий шонкіні́т 
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шону́рский шону́рський; ш-кая сви́та 
шону́рська сві́та 

шор шор, -ра 
шора́н шора́н, -ну 
шора́нный шора́нний; ш. пункт шо-

ра́нний пункт 
шоренберги́т шоренбергі́т, -ту 
шорломи́т шорломі́т, -ту 
шорти́т шорти́т, -ту 
шошони́т шошоні́т, -ту 
шпат шпат, -ту; авантюри́новый поле-

во́й ш. авантюри́новий польови́й шпат; 
алма́зный ш. алма́зний шпат; а́спидный ш. 
а́спідний шпат; атла́систый ш. ат-
ла́систий шпат; атла́сный ш. атла́сний 
шпат; ба́риевый полево́й ш. ба́рієвий 
польови́й шпат; бари́товый полево́й ш. 
бари́товий польови́й шпат; боло́нский ш. 
боло́нський шпат; бума́жный ш. папе-
ро́вий шпат; бу́рый ш. бу́рий шпат; 
ви́смутовый ш. ві́смутовий шпат; вольф-
ра́мо-свинцо́вый ш. вольфра́мо-
свинце́вий шпат; ги́псовый ш. гі́псовий 
шпат; го́рный ш. гірськи́й шпат; двупре-
ломля́ющийся ш. двозало́млювальний 
шпат; доща́тый ш. дощани́й шпат; же-
ле́зный ш. залі́зний шпат; жемчу́жный ш. 
перло́вий (перли́стий, перли́нний) шпат; 
иго́льчатый ш. голча́стий шпат; извест-
ко́во-на́триевый ш. вапни́сто-на́трієвий 
шпат; известко́вый полево́й ш. вап-
ни́стий польови́й шпат; известко́вый 
чёрный ш. вапни́стий чо́рний шпат; ис-
ла́ндский ш. ісла́ндський шпат; 
и́ттриевый ш. і́трієвий шпат; ка́дмиевый 
ш. ка́дмієвий шпат; ка́лиево-ба́риевый 
полево́й ш. ка́лієво-ба́рієвий польови́й 
шпат; ка́лиево-ба́риевый ш. ка́лієво-
ба́рієвий шпат; ка́лиевый полево́й ш. 
ка́лієвий польови́й шпат; кали́йный по-
лево́й ш. калі́йний польови́й шпат; кали-
на́тровый полево́й ш. каліна́тровий 
польови́й шпат; керами́новый ш. кера-
мі́новий шпат; керами́ческий полево́й ш. 
керамі́чний польови́й шпат; ко́бальтовый ш. 
ко́бальтовий шпат; куби́ческий ш. ку-
бі́чний шпат; ледяно́й ш. льодяни́й (кри-
жани́й) шпат; магнезиа́льный ш. магне-
зіа́льний шпат; мали́новый ш. мали́новий 
шпат; ма́рганцевый ш. ма́рганце́вий (ма-
нга́новий) шпат; ме́дно-свинцо́вый ш. 
мі́дно-свинце́вий шпат; на́трово-

известко́вый ш. на́трово-вапни́стий шпат; 
на́тровый полево́й ш. на́тровий польови́й 
шпат; пе́нистый ш. пі́нявий (піня́стий, 
піни́стий) шпат; перламу́тровый ш. пер-
ламу́тровий шпат; пла́вико́вый ш. плави-
ко́вий шпат; полево́й ш. польови́й шпат; 
сапфи́ровый ш. сапфі́ровий шпат; сати́-
новый ш. сати́новий шпат; сере́бряный ш. 
срі́бний шпат; си́ний ш. си́ній шпат; 
сло́жный ш. складни́й шпат; стекло-
ва́тый ш. склува́тий (скли́стий) шпат; 
табли́тчатый ш. табли́тчастий шпат; 
та́льковый ш. та́льковий шпат; тонко-
пласти́нчатый ш. тонкопласти́нчастий 
шпат; трикли́нный полево́й ш. три-
клі́нний польови́й шпат; тяжёлый ш. важ-
ки́й шпат; у́гольный ш. ву́гі́льний шпат; 
хло́ристый ш. хло́ристий шпат; хлори́-
товый ш. хлори́товий шпат; хлорор-
ту́тный ш. хлорорту́тний шпат; 
ци́нковый ш. ци́нковий шпат; шелко-
ви́стый ш. шовкови́стий шпат; щелочно́й 
полево́й ш. лу́жний польови́й шпат 

шпа́тель шпа́тель, -ля, т. -лем 
шпатови́дный шпатоподі́бний 
шпа́товый шпа́товий; ш. железня́к 

шпа́товий залізня́к 
шпейско́бальт шпейско́бальт, -ту 
шпе́йсовый шпе́йсовий; ш. ко́бальт 

шпе́йсовий ко́бальт 
шпи́гель шпі́гель, -ля, т. -лем 
шпилеви́дный шпилюва́тий, шпилепо-

ді́бний; ш-ная дю́на шпилеподі́бна дю́на 
шпи́лька шпи́лька, -ки, д. и п. -льці, 

р. мн. -льок; закре́почная ш. закріпна́ 
шпи́лька; устано́вочная ш. встано́влюваль-
на шпи́лька 

шпи́ндель шпи́ндель, -ля, т. -лем; буро-
во́й ш. бурови́й шпи́ндель 

шпи́ндельный шпи́ндельний; ш-ное бу-
ре́ние шпи́ндельне бурі́ння; ш. стано́к 
шпи́ндельний стано́к 

шпине́левый шпіне́левий; ш. двойни́к 
шпіне́левий двійни́к; ш. зако́н шпіне́левий 
зако́н 

шпинели́т шпінелі́т, -ту 
шпинелли́д шпінелі́д, -ду 
шпинелли́н шпінелі́н, -ну 
шпине́ль шпіне́ль, -лі, т. -ллю; баромет-

ри́ческая ш. барометри́чна шпіне́ль; благо-
ро́дная ш. благоро́дна шпіне́ль; вана́-
диевая ш. вана́дієва шпіне́ль; желе́зистая ш. 
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залі́зиста шпіне́ль; желе́зисто-ма́гниевая ш. 
залі́зисто-ма́гнієва шпіне́ль; желе́зисто-
хро́мовая ш. залі́зисто-хро́мова шпіне́ль; 
желе́зная ш. залі́зна шпіне́ль; жёлтая ш. 
жо́вта шпіне́ль; звёздчатая ш. зірча́ста шпі-
не́ль; зелёная ш. зеле́на шпіне́ль; ис-
ку́сственная ш. шту́чна шпіне́ль; магне-
зиа́льная ш. магнезіа́льна шпіне́ль; 
ма́рганцевая ш. ма́рганце́ва (манга́нова) 
шпіне́ль; ни́келевая ш. ні́келева шпіне́ль; 
ора́нжево-кра́сная ш. ора́нжево-черво́на 
шпіне́ль; прозра́чная ш. прозо́ра шпіне́ль; 
пу́рпу́рная (пурпу́ровая) ш. пурпу́рна (пур-
пуро́ва) шпіне́ль; ро́зово-кра́сная ш. ро-
же́во-черво́на шпіне́ль; руби́новая ш. ру-
бі́нова шпіне́ль; сапфи́ровая ш. сапфі́рова 
шпіне́ль; тита́новая ш. тита́нова шпіне́ль; 
фиоле́товая ш. фіоле́това шпіне́ль; 
хро́мовая ш. хро́мова шпіне́ль; ци́нковая ш. 
ци́нкова шпіне́ль; чёрная ш. чо́рна шпіне́ль 

шписс шпис, -су 
шполя́нский шполя́нський; Ш-кая 

ку́польная структу́ра Шполя́нська 
ба́нева (ку́польна) структу́ра 

шпо́ра шпо́ра, -ри, мн. шпо́ри, шпор;  
нача́льная ш. початко́ва шпо́ра 

шпо́рный шпо́рний; ш-ная борозда́ 
шпо́рна борозна́ 

шпреи́ты мн. шпреї́ти, -тів 
шпреуште́йн шпреуште́йн, -ну 
шпрудельште́йн шпрудельште́йн, -ну 
шпунт шпунт, -та 
шпур шпур, -ру; накло́нный ш. похи́лий 

шпур; подбу́рочный ш. підбу́рочний шпур; 
по́чвенный ш. ґрунтови́й шпур 

шпурово́й шпурови́й; ш-ва́я съёмка 
шпурове́ зніма́ння (шпурова́ зйо́мка);  
ш-во́е опро́бование шпурове́ ви́пробування 
(випро́бування, випробо́вування); ш. ней-
тро́нный влагоме́р шпурови́й нейт-
ро́нний вологомі́р 

шрам шрам, -му, рубе́ць, -бця́, мн. -бці́,  
-бці́в; леднико́вый ш. льодовико́вий шрам 
(рубе́ць); листово́й ш. листови́й шрам  
(рубе́ць); плоскостно́й ш. площи́нний шрам 

шратт шрат, -ту 
шрейберзи́т шрейберзи́т, -ту 
шрейери́т шрейєри́т, -ту 
шрекингери́т шрекінгери́т, -ту 
шреттери́т шретери́т, -ту 
шрисгейми́т шрисгеймі́т, -ту 

штамп штамп; квадра́тный ш. квад-
ра́тний штамп 

шта́нга шта́нга, -ги, д. и п. -нзі, р. мн. 
штанг; бурова́я ш. бурова́ шта́нга; ло-
ви́льная ш. лови́льна шта́нга; уда́рная ш. 
уда́рна шта́нга 

штангенште́йн штангенште́йн, -ну  
шта́нговый шта́нговий; ш-вая коло́нна 

шта́нгова коло́на; ш-вое буре́ние 
шта́нгове бурі́ння; ш. бур шта́нговий бур; 
ш. культива́тор шта́нговий культива́тор; 
ш. са́льник шта́нговий са́льник 

штарште́йн штарште́йн, -ну 
штаффели́т штафелі́т, -ту 
штейгери́т штейгери́т, -ту 
штернберги́т штернбергі́т, -ту 
штиллеи́т штилеї́т, -ту 
штипельманни́т штипельмані́т, -ту 
штири́йский штирі́йський; ш-кая фа́за 

скла́дчатости штирі́йська фа́за склад-
ча́стості 

шток шток, -ку; гидротерма́льный ш. 
гідротерма́льний шток; гомоге́нный ш. 
гомоге́нний шток; дифференци́рованный ш. 
диференційо́ваний шток; интрузи́вный ш. 
інтрузи́вний шток; круглоосно́вный ш. 
круглоосно́вний шток; куполови́дный 
(куполообра́зный) ш. банеподі́бний (ку-
полоподі́бний) шток; одноро́дный ш. 
однорі́дний шток; просто́й ш. про́сти́й 
шток; протыка́ющий ш. проштри́куваль-
ний (простро́млювальний) шток; разро́з-
ненный ш. розрі́знений шток; ру́дный ш. 
ру́дний шток; сло́жный ш. складни́й шток; 
соляно́й ш. соляни́й шток; сопу́тству-
ющий ш. супу́тній (супрові́дний) шток 

што́кверк што́кверк, -ку 
што́ковый што́ковий; ш-вая структу́ра 

што́кова структу́ра 
штокообра́зный штокоподі́бний; ш-ная 

за́лежь штокоподі́бний по́клад; ш-ная 
сто́лбчатая интру́зия штокоподі́бна  
стовпча́ста (стовпча́та) інтру́зія 

што́льня што́льня, -ні, т. -нею; водоот-
ли́вна́я ш. водовідли́вна́ што́льня; вы́емоч-
ная ш. ви́їмкова што́льня; направля́ющая ш. 
напрямна́ што́льня; ш. по жи́ле што́льня 
за жи́лою; ш. по пласту́ што́льня за плас-
то́м (ша́ром); ш. по простира́нию 
што́льня за простяга́нням; эксплуата-
цио́нная ш. експлуатаці́йна што́льня 
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штольци́т штольци́т, -ту; молиб-
де́новый ш. молібде́новий штольци́т 

што́пор што́пор, -ра 
штормово́й штормови́й; ш. вал штор-

мови́й вал; ш. наго́н штормови́й нагі́н 
штранд штранд, -ду 
штрек штрек, -ку; бу́товый ш. бу́товий 

штрек; вентиляцио́нный ш. вентиля-
ці́йний штрек; водоотво́дный ш. водовід-
ві́дни́й штрек; вспомога́тельный ш. до-
помі́жни́й штрек; вы́емочный ш. 
ви́їмковий штрек; гла́вный ш. головни́й 
(основни́й) штрек; диагона́льный ш. діа-
гона́льний штрек; ды́мный ш. ди́мний 
штрек; запасно́й ш. запасни́й штрек; кон-
ве́йерный ш. конве́єрний штрек; оста́точ-
ный ш. за́лишко́вий штрек; отка́точный ш. 
відкотни́й штрек; полево́й ш. польови́й 
штрек; попере́чный ш. попере́чний 
штрек; я́русный ш. я́русний штрек 

штренги́т штренгі́т, -ту 
штрих штрих, -ха́; леднико́вый ш. льо-

довико́вий штрих; плоскостно́й ш. пло-
щи́нний штрих; ш. нараста́ния штрих 
нароста́ння 

штрихо́ванный штрихо́ваний; ш. валу́н 
штрихо́ваний валу́н; ш. у́голь штрихо́ване 
ву́гі́лля 

штрихова́тость штрихува́тість, -тості, 
т. -тістю 

штрихова́тый штрихува́тий; ш-тая 
структу́ра штрихува́та структу́ра; 
ш. у́голь штрихува́те ву́гі́лля 

штрихо́вка штрихо́вка, -ки, д. и п. -вці, 
р. мн. -вок; боро́здчатая ш. борозни́ста 
штрихо́вка; двойнико́вая ш. двійнико́ва 
штрихо́вка; комбинацио́нная ш. комбі-
наці́йна штрихо́вка; леднико́вая ш. льо-
довико́ва штрихо́вка 

штрихово́й штрихови́й; ш-ва́я ли́ния 
штрихова́ лі́нія; ш. знак штрихови́й знак 

штрихообра́зный штрихоподіб́ний; 
ш. комо́чек штрихоподі́бна гру́дочка 

штромейери́т штромейєри́т, -ту  
штрунци́т штрунци́т, -ту 
штубахи́т штубахі́т, -ту 
штудти́т штудти́т, -ту 
штуф штуф, -фа 
шту́фный шту́фний; ш-ная руда́ 

шту́фна руда́; ш-ное опро́бование шту́фне 
ви́пробування 

шту́цер шту́цер, -ра; вса́сывающий ш. 
всмо́ктувальний шту́цер; выкидно́й ш. 
викидни́й шту́цер; регули́рующий ш. 
регулюва́льний шту́цер; фонта́нный ш. 
фонта́нний шту́цер 

штыб штиб, -бу; антраци́товый ш. ан-
траци́товий штиб 

штыкообра́зный багнетоподі́бний; ш-ное 
расположе́ние багнетоподі́бне розташу-
ва́ння (розмі́щення) 

штырево́й штирови́й; ш-ва́я коро́нка 
штирова́ коро́нка 

штютци́т штютци́т, -ту 
шуга́ са́ло, -ла, шуга́, -ги́, д. и п. шузі́, 

р. мн. шуг 
шугосбро́с шугоски́д, -ду 
шугу́ровский шугу́рівський; ш-кие 

слои́ шугу́рівські шари́  
шуилинги́т шуїлінгі́т, -ту 
шультени́т шультені́т, -ту 
шульцени́т шульцені́т, -ту 
шум шум, -му; аддити́вный ш. ади-

ти́вний шум; бе́лый ш. бі́лий шум; корре-
ляцио́нный ш. кореляці́йний шум 

шумоме́р шумомі́р; акусти́ческий ш. 
акусти́чний шумомі́р 

шумоме́трия шумоме́трія, -рії 
шунги́т шунгі́т, -ту 
шунт шунт, -та́ 
шунти́рующий шунтува́льний; ш. кон-

денса́тор шунтува́льний конденса́тор 
шунтово́й шунтови́й; ш. реоста́т шун-

тови́й реоста́т 
шу́нтовый шу́нтовий; ш-вая обмо́тка 

шу́нтова обмо́тка 
шурта́нский шурта́нський; ш-кая сви́та 

шурта́нська сві́та 
шурф шурф, -фу; наблюда́тельный ш. 

спостере́жний шурф; про́бный ш. про́бний 
шурф; разве́дочный ш. розві́дувальний 
шурф 

шурфова́ние шурфува́ння 
шурфова́ть шурфува́ти, -фу́ю, -фу́єш, -фу́є 
шурфо́вка шурфува́ння 
шу́тновский шу́тнівський; ш-кая под-

сви́та шу́тнівська підсві́та 
шухарди́т шухарди́т, -ту 
шхе́ры мн. шхе́ри, шхер 
шхе́рный шхе́рний; ш. о́стров шхе́рний 

о́стрів; ш. острово́к шхе́рний остріве́ць 
шюзи́т шюзи́т, -ту 
шютци́т шютци́т, -ту 
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Щ 
 
щавелевоки́слый щавлевоки́слий; мо-

ноклина́льная щ-лая и́звесть моноклі-
на́льне щавлевоки́сле вапно́; щ. на́трий 
щавлевоки́слий на́трій 

щаве́левый щавле́вий; щ-вая кислота́ 
щавле́ва кислота́ 

щебёночный щебене́вий; щ. холм ще-
бене́вий горб (па́горб) 

ще́бень, щебёнка ще́бінь, -беню, щебі́нка, 
-ки, д. и п. -нці; вулкани́ческий щ. (вулка-
ни́ческая щ.) вулкані́чний ще́бінь (вулка-
ні́чна щебі́нка); ка́менный щ. (ка́менная щ.) 
кам'яни́й ще́бінь (кам'яна́ щебі́нка); ко-
ра́лловый щ. (кора́лловая щ.) кора́ловий 
ще́бінь (кора́лова щебі́нка); ме́лкий щ. 
(ме́лкая щ.) дрібни́й ще́бінь (дрібна́ ще-
бі́нка); шла́ковый щ. (шла́ковая щ.) 
шла́ковий ще́бінь (шла́кова щебі́нка) 

щебнева́тый щебенюва́тий; щ-тая 
гли́на щебенюва́та гли́на 

щебнево́й щебене́вий; щ-ва́я ла́ва ще-
бене́ва ла́ва 

щедрого́рский щедрого́рський; щ-кая 
сви́та щедрого́рська сві́та 

щека́ щока́, -ки́, д. и п. щоці́, мн. що́ки, 
щік; зажи́мная щ. затискна́ щока́; непо-
дви́жная щ. нерухо́ма щока́; подви́жная щ. 
рухо́ма щока́; свобо́дная щ. ві́льна щока́; 
щ. бло́ка щока́ бло́ка; щ. трилоби́та щока́ 
трилобі́та; щ. уще́лья щока́ уще́лини 

щелева́тый щіля́стий, щіли́стий, щіли-
нува́тий; щ-тая поро́да щілинува́та (щі-
ли́ста) поро́да 

щелеви́дный щілиноподі́бний; щ-ная 
аперту́ра щілиноподі́бна аперту́ра; щ-ная 
по́ра щілиноподі́бна по́ра 

щелево́й щіли́нний; щ. бу́нкер щі-
ли́нний бу́нкер; щ. вруб щіли́нний вруб; 
щ. у́гол щіли́нний кут 

щели́стый щіли́стий, щіля́стий, (с мел-
кими щелями – ещё) шпарува́тий 

щёлок луг, -гу; кали́йный щ. калій́ний 
луг; на́тровый щ. на́тровий луг 

щёлочесто́йкий лугостійки́й 
щёлочно-габбро́идный лу́жно-габро́їдний 
щёлочно-гранито́идный лу́жно-грані-

то́їдний 

щёлочноземе́льный лужноземе́льний; 
щ-ная ма́гма лужноземе́льна ма́гма;  
щ-ная поро́да лужноземе́льна поро́да; 
щ. мета́лл лужноземе́льний мета́л 

щёлочно-известко́вый лу́жно-
вапня́ний; щёлочно-известко́вая се́рия 
лу́жно-вапня́на се́рія; щ.-и. и́ндекс лу́жно-
вапня́ний і́ндекс; щ.-и. плагиокла́з 
лу́жно-вапня́ний плагіокла́з 

ще́лочно-амфибо́ловый лу́жно-амфібо́-
ловий; щ.-а. фоноли́т лу́жно-амфібо́ловий 
фонолі́т 

щелочно́й лу́жний; щ-на́я вода́ лу́жна 
вода́; щ-на́я вы́тяжка лу́жна ви́тяжка;  
щ-на́я гру́ппа лу́жна гру́па; щ-на́я жёст-
кость лу́жна жо́рсткість; щ-на́я земля́ 
лу́жна земля́; щ-на́я ма́гма лу́жна ма́гма; 
щ-на́я поро́да лу́жна поро́да; щ-на́я 
по́чва лу́жний ґрунт; щ-на́я соль лу́жна 
сіль; щ-на́я среда́ лу́жне середо́вище;  
щ-на́я твёрдость лу́жна тве́рдість; щ-на́я 
те́рма лу́жна те́рма; щ-на́я фумаро́ла 
лу́жна фумаро́ла; щ-но́е о́зеро лу́жне 
о́зеро; щ-но́е сво́йство лу́жна власти́вість; 
щ. база́льт лу́жний база́льт; щ. барье́р 
лу́жний бар'є́р; щ. мета́лл лу́жний мета́л; 
щ. метасомато́з лу́жний метасомато́з; 
щ. плагиокла́з лу́жний плагіокла́з; щ. по-
лево́й шпат лу́жний польови́й шпат; 
щ. резе́рв лу́жний резе́рв; щ. риоли́т 
лу́жний ріолі́т; щ. сиени́т лу́жний сієні́т; 
щ. турмали́н лу́жний турмалі́н; щ. фер-
рогастингси́т лу́жний ферогастингси́т 

щёлочно-кисло́тный лу́жно-кисло́тний 
щёлочно-ки́слый лу́жно-ки́слий 
щёлочно-полевошпа́товый лу́жно-

польовошпа́товий 
щёлочность лу́жність, -ності, т. -ністю; 

втори́чная щ. втори́нна лу́жність; о́бщая щ. 
зага́льна лу́жність; относи́тельная щ. від-
но́сна лу́жність; перви́чная щ. перви́нна 
лу́жність; повы́шенная щ. підви́щена 
лу́жність; тре́тья щ. тре́тя лу́жність; 
щ. воды́ лу́жність води́; щ. по фенолфта-
леи́ну лу́жність за фенолфталеї́ном 

щёлочно-ультраосно́вный лу́жно-ультра-
осно́вни́й; щ-ная форма́ция лу́жно-ультра-
осно́вна форма́ція 

щёлочноупо́рный лугостійки́й 
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щёлочноусто́йчивый луготривки́й; 
щ. ка́мень луготривки́й ка́мінь 

щёлочно-феми́ческий лу́жно-фемі́чний; 
щ.-ф. показа́тель лу́жно-фемі́чний показни́к 

щёлочь луг, -гу; е́дкая щ. їдки́й луг; 
хими́чески свя́занная щ. хімі́чно 
зв'я́заний луг 

щель щі́ли́на, -ни, (мелкая скважина, 
пора) шпа́ра, -ри; вскры́тая щ. розкри́та 
щі́ли́на; дельтириа́льная щ. дельти-
ріа́льна щі́ли́на; дорса́льная щ. дорса́льна 
щі́ли́на; жа́берная щ. зя́брова щі́ли́на; 
интерсепта́льная щ. інтерсепта́льна 
щі́ли́на; листова́я щ. листова́ щі́ли́на; ман-
ти́йная щ. манті́йна щі́ли́на; межперего-
ро́дочная щ. міжперегоро́дкова щі́ли́на; 
однолучева́я щ. однопромене́ва щі́ли́на; 
окаймлённая щ. облямо́вана щі́ли́на; отрез-
на́я щ. відрізна́ щі́ли́на; подъязы́чная 
жа́берная щ. під'язико́ва зя́брова щі́ли́на; 
пупко́вая щ. пупко́ва щі́ли́на; радиа́льная 
щ. радіа́льна щі́ли́на; та́ликовая щ. та́ликова 
щі́ли́на; тениа́льная щ. теніа́льна щі́ли́на; 
трёхлучева́я щ. трипромене́ва щі́ли́на; 
трёхрубцо́вая щ. трирубце́ва щі́ли́на; фреа-
ти́ческая щ. фреати́чна щі́ли́на; 
щ. вскры́тия щі́ли́на розкриття́; щ. развер-
за́ния щі́ли́на розверза́ння 

щербакови́т щербакові́т, -ту 
щербако́вский щербако́вський; Щ. масси́в 

Щербако́вський маси́в 
щербинаи́т щербінаї́т, -ту 
щетинконо́гий щетинконо́гий; щ-гие 

че́рви щетинконо́гі че́рви 
щетинкочелюстно́й щетинкоще́лепний, 

щетинкоще́леповий; щ-ны́е че́рви щетин-
коще́лепні (щетинкоще́лепові) че́рви 

щётка щі́тка, -ки, д. и п. -тці, мн. -тки́,  
-то́к; конта́ктовая (конта́ктная) щ. кон-
та́ктова (конта́ктна) щі́тка; щ. криста́лла 
щі́тка криста́ла 

щёчный щі́чний; щ-ная ло́пасть щі́чна 
ло́пать; щ-ное по́ле щі́чне по́ле; щ-ные 
кли́нья щі́чні клини́; щ-ные рога́ щі́чні 
ро́ги; щ. гре́бень щі́чний гре́бінь; щ. склон 
щі́чний на́хил; щ. у́гол щі́чний кут 

щи́гровский щи́гровський; щ-кие слои́ 
щи́гровські шари́  

щит щит, -та́; Анаба́рский щ. Анаба́р-
ський щит; Балти́йский щ. Балті́йський 
щит; головно́й щ. головни́й щит; Кана́д-
ский щ. Кана́дський щит; континента́ль-
ный щ. континента́льний щит; краево́й щ. 

крайови́й щит; кристалли́ческий щ. крис-
талі́чний щит; механизи́рованный щ. ме-
ханізо́ваний щит; нотогостра́льный щ. 
нотогостра́льний щит; прохо́дческий щ. 
прохі́дницький щит; ростра́льный щ. ро-
стра́льний щит; сиали́ческий щ. сіалі́чний 
щит; стаби́льный щ. стабі́льний щит; тран-
зи́торный хвостово́й щ. транзи́торний хво-
стови́й щит; ту́ловищный щ. ту́лубовий 
(ту́лубний) щит; Украи́нский щ. Украї́н-
ський щит; хвостово́й щ. хвостови́й щит 

щи́тик щито́к, -тка́ 
щитко́вый щитко́вий; щ. край щит-

ко́вий край 
щитови́дный щитоподі́бний; щ-ное зерно́ 

щитоподі́бне зе́рно́; щ. вулка́н щитопо-
ді́бний вулка́н 

щито́вка щиті́вка, -ки, д. и п. -вці, р. мн. -вок 
щитово́й щитови́й; щ-ва́я крепь щитове́ 

крі́плення 
щито́к щито́к, -тка́; верши́нный щ. вер-

хі́вковий щито́к; дицикли́ческий щ. дици-
клі́чний щито́к; интеркалля́рный верши́н-
ный щ. інтеркаля́рний верши́нний (вер-
хови́нний) щито́к; компа́ктный верши́н-
ный щ. компа́ктний верши́нний (верхо-
ви́нний) щито́к; монобаза́льный верши́н-
ный щ. монобаза́льний верши́нний (верхо-
ви́нний) щито́к; моноцикли́ческий вер-
ши́нный щ. моноциклі́чний верши́нний 
(верхови́нний) щито́к; ни́жний щ. черепа́хи 
ни́жній щито́к черепа́хи; плечево́й щ. пле-
чови́й щито́к; радиа́льный щ. радіа́льний 
щито́к; разо́рванный верши́нный щ. розі́р-
ваний верши́нний (верхови́нний) щито́к; 
рогово́й щ. рогови́й щито́к; ростра́льный щ. 
ростра́льний щито́к; ры́льцевый щ. ри́ль-
цевий щито́к; спинно́й щ. спинни́й щито́к; 
щ. двуство́рчатых моллю́сков щито́к дво-
сту́лкових молю́сків; щ. коле́нной ча́шечки 
щито́к колі́нної ча́шечки; щ. пере́дней 
спи́нки щито́к пере́дньої спи́нки; щ. пре-
смыка́ющегося щито́к плазуна́; щ. цветка́ 
щито́к кві́тки; щ. черепа́хи щито́к черепа́хи 
(му́шлі, ско́йки) 

щитообра́зный щитоподі́бний 
щуго́рский щуго́рський; щ-кая сви́та 

щуго́рська сві́та 
щуп щуп, -па; до́нный щ. до́нний щуп; 

опро́бовательный щ. випро́бувальний щуп; 
разве́дочный щ. розві́дувальний щуп 

щу́пик щу́пик; максилля́рный щ. мак-
силя́рний щу́пик 
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Э 
 
эбельмени́т ебельмені́т, -ту 
эбони́т ебоні́т, -ту 
эбрииде́и мн. ебриіде́ї, -де́й 
эбуро́нский ебуро́нський; э-кое оледене́ние 

ебуро́нське зледені́ння (заледені́ння) 
эвабисси́т евабіси́т, -ту 
эвавтохто́н, эуавтохто́н евавтохто́н, -ну, 

еуавтохто́н, -ну 
эвавтохто́ния, эуавтохто́ния евавтох-

то́нія, -нії, еуавтохто́нія, -нії 
эвавтохто́нный, эуавтохто́нный евавто-

хто́нний, еуавтохто́нний 
эвадапти́чный евадапти́чний; э. таксо́н 

евадапти́чний таксо́н 
эвальди́т евальди́т, -ту 
эванси́т еванси́т, -ту 
эвапориза́ция евапориза́ція, -ції; э. не́фти 

евапориза́ція на́фти 
эвапори́т евапори́т, -ту 
эвапотранспира́ция евапотранспіра́ція, -ції 
эва́стеры, эва́стры мн. ева́стери, -рів 
эвбиосфе́ра евбіосфе́ра, -ри, еубіосфе́ра, -ри 
эввитре́н евітре́н, -ну 
эввитри́т евітри́т, -ту 
эвгедра́льность евгедра́льність, -ності, 

т. -ністю 
эвгедра́льный евгедра́льний; э. крис-

та́лл евгедра́льний криста́л 
эвгеоклина́ль евгеокліна́ль, -лі, т. -ллю 
эвгеоклина́льный евгеокліна́льний 
эвгеосинклина́ль евгеосинкліна́ль, -лі, 

т. -ллю 
эвгеосинклина́льный евгеосинклі-

на́льний; э-ная зо́на евгеосинкліна́льна 
зо́на 

эвграни́товый евграні́товий; э-вая 
структу́ра евграні́това структу́ра 

эвдиагности́ческий евдіагности́чний 
эвдиали́т евдіалі́т, -ту 
эвдиалити́т евдіаліти́т, -ту 
эвдидими́т евдидимі́т, -ту 
эвдио́метр евдіо́метр, -ра 
эвдиопси́д евдіопси́д, -ду 
эвдиострукту́ра евдіострукту́ра, -ри;  

соляна́я э. соляна́ евдіострукту́ра 
эвдиофи́т евдіофі́т, -ту 
эвдокси́я евдоксі́я, -сі́ї 
эвеи́т евеї́т, -ту 

эвенки́йский евенкі́йський; э-кая сви́та 
евенкі́йська сві́та 

эвенки́т евенкі́т, -ту 
эвергрини́т евергрині́т, -ту 
эвигтони́т евігтоні́т, -ту 
эвизи́т евізи́т, -ту 
эвкайри́т евкайри́т, -ту 
эвкампти́т евкампти́т, -ту 
эвкла́з евкла́з, -зу 
эвколи́т евколі́т, -ту 
эвколи́т-титани́т евколі́т-титані́т, -ту 
эвкрази́т евкрази́т, -ту 
эвкрипти́т евкрипти́т, -ту; низкотемпера-

ту́рный э. низькотемперату́рний евкрипти́т 
эвкристалли́ческий евкристалі́чний 
эвкри́т евкри́т, -ту 
эвксени́т евксені́т, -ту 
эвкси́нский евкси́нський; э. бассе́йн  

евкси́нський басе́йн 
эвктоли́т евктолі́т, -ту 
эвлепиди́новый евлепіди́новий 
эвлера́бды мн. евлера́бди, -дів 
эвлизи́т евлізи́т, -ту 
эвли́т евлі́т, -ту 
эвлити́н евліти́н, -ну 
эвлити́т евліти́т, -ту 
ЭВМ (электро́нно-вычисли́тельная ма-

ши́на) ЕОМ (електронно-обчислювальна 
машина) 

эвмагмати́ческий евмагмати́чний; э-кая 
структу́ра евмагмати́чна структу́ра; э-кое 
месторожде́ние евмагмати́чне родо́вище 

эвниси́т евніси́т, -ту 
эволю́тный еволю́тний; э-ная ра́ковина 

еволю́тна черепа́шка (му́шля, ско́йка);  
э-ная фо́рма еволю́тна фо́рма 

эволюциони́рующий еволюціону́ючий, 
еволюціонува́льний; э. вид еволюціо-
ну́ючий (еволюціонува́льний) вид 

эволюциони́зм еволюціоні́зм, -му; 
ра́нний э. ра́нній еволюціоні́зм 

эволюцио́нно-биологи́ческий еволю-
ці́йно-біологі́чний; э.-б-кая форма́ция 
еволюці́йно-біологі́чна форма́ція 

эволюцио́нный еволюці́йний; э-ная 
биогеогра́фия еволюці́йна біогеогра́фія; 
э-ная геоморфоло́гия еволюці́йна гео-
морфоло́гія; э-ная зо́на еволюці́йна зо́на; 
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э-ная паради́гма еволюці́йна паради́гма; 
э-ная тео́рия еволюці́йна тео́рія; э-ная 
эколо́гия еволюці́йна еколо́гія; э. мета-
морфо́з еволюці́йний метаморфо́з; э. пе-
ри́од еволюці́йний пері́од; э. фа́ктор ево-
люці́йний фа́ктор (чи́нник) 

эволю́ция еволю́ція, -ції; адапти́вная э. 
адапти́вна еволю́ція; аллометри́ческая э. 
алометри́чна еволю́ція; аромо́рфная э. аро-
мо́рфна еволю́ція; биогеохими́ческая э. 
біогеохімі́чна еволю́ція; биологи́ческая э. 
біологі́чна еволю́ція; взрывна́я э. вибу-
хо́ва еволю́ція; геодинами́ческая э. гео-
динамі́чна еволю́ція; геологи́ческая э. 
геологі́чна еволю́ція; геохими́ческая э. 
геохімі́чна еволю́ція; дискоорди-
ни́рованная э. дискоордино́вана ево-
лю́ція; инадапти́вная э. інадапти́вна ево-
лю́ція; интерспецифи́ческая э. інтерспе-
цифі́чна еволю́ція; итерати́вная э. ітера-
ти́вна еволю́ція; ква́нтовая э. ква́нтова 
еволю́ція; когере́нтная э. когере́нтна ево-
лю́ція; координи́рованная э. коорди-
но́вана еволю́ція; мозаи́чная э. бассе́йна 
мозаї́чна еволю́ція басе́йну; морфоло-
ги́ческая э. морфологіч́на еволю́ція; нео-
брати́мая э. необоротна́ (невідно́вна) ево-
лю́ція; органи́ческая э. органі́чна еволю́ція; 
паралле́льная э. парале́льна еволю́ція; пла-
нета́рная э. планета́рна еволю́ція; скачко-
обра́зная э. стрибкоподі́бна еволю́ція; струк-
ту́рно-метаморфи́ческая э. структу́рно-
метаморфі́чна еволю́ція; тектони́ческая э. 
Земли́ тектоні́чна еволю́ція Землі́; тепло-
ва́я э. бассе́йна теплова́ еволю́ція ба-
се́йну; универса́льная э. універса́льна 
еволю́ція; филети́ческая э. філети́чна 
еволю́ція; э. биосфе́ры еволю́ція біо-
сфе́ри; э. вулкани́зма еволю́ція вулка-
ні́зму; э. магмати́зма еволю́ція магма-
ти́зму; э. метаморфи́зма еволю́ція мета-
морфі́зму; э. онтогене́за еволю́ція онтоге-
не́зу; э. осадконакопле́ния еволю́ція осад-
конакопи́чення (осадконагрома́дження); 
э. проце́ссов россыпеобразова́ния ево-
лю́ція проце́сів розсипоутво́рення; э. рас-
те́ний еволю́ція росли́н; э. рудогене́за 
еволю́ція рудогене́зу; э. рудообразу́ющих 
раство́ров еволю́ція рудотві́рних 
ро́зчинів; э. спира́льных гала́ктик ево-
лю́ція спіра́льних гала́ктик; э. теплово́го 
режи́ма еволю́ція теплово́го режи́му; 

э. углеводородогене́за еволю́ція вуглевод-
негене́зу; э. экосисте́м еволю́ція екосисте́м; 
эко́лого-морфологи́ческая э. еко́лого-мор-
фологі́чна еволю́ція; эксплози́вная э. екс-
плози́вна еволю́ція; эмердже́нтная э.  
емердже́нтна еволю́ція 

эворзио́нный еворзі́йний; э. котёл евор-
зі́йний каза́н (коте́л) 

эворогене́з еворогене́з, -зу 
эвосми́т евосмі́т, -ту 
эвпелаги́ческий евпелагі́чний; э-кая 

фа́ция евпелагі́чна фа́ція 
эвпорфі́р евпорфі́р, -ру 
эвпорфири́т евпорфіри́т, -ту 
эвпорфи́ровый евпорфі́ровий; э-вая 

структу́ра евпорфі́рова структу́ра 
эврали́т евралі́т, -ту 
эвриапси́дные сущ., мн. евріапси́дні, -них 
эвриапси́дный евріапси́дний; э. че́реп 

евріапси́дний че́реп 
эвриба́тный евриба́тний; э-ные орга-

ни́змы евриба́тні органі́зми 
эврибиони́т еврибіоні́т, -ту 
эврибио́нтный еврибіо́нтний 
эвригали́нный евригалі́нний; э. орга-

ни́зм евригалі́нний органі́зм 
эвригали́новый евригалі́новий 
эвригигробио́нт евригігробіо́нт, -та 
эвризона́льный евризона́льний 
эвриио́нность евриіо́нність, -ності, т.  

-ністю 
эврилите́ма евриліте́ма, -ми 
эвриморфогени́ческий евриморфогені́чний 
эвриоксибио́нтный евріоксибіо́нтний; 

э. органи́зм евріоксибіо́нтний органі́зм 
эврипило́рус еврипіло́рус, -са 
эврипласти́чный еврипласти́чний 
эврипро́кт еврипро́кт, -ту 
эври́стика еври́стика, -ки, д. и п. -тиці 
эвристи́ческий евристи́чний; э-кая мо-

де́ль евристи́чна моде́ль; э. спо́соб еврис-
ти́чний спо́сіб 

эври́т еври́т, -ту; порфирови́дный э. 
порфіроподі́бний еври́т 

эврита́т еврита́т, -ту 
эвритерми́ческий евритермі́чний 
эврите́рмный еврите́рмний; э. органи́зм 

еврите́рмний органі́зм 
эврити́н еврити́н, -ну 
эврити́т еврити́т, -ту 
эври́товый еври́товий 
эвритро́пный евритро́пний; э. органи́зм 

евритро́пний органі́зм 
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эврифа́гный еврифа́гний 
эврифоти́ческий еврифоти́чний; э. ор-

гани́зм еврифоти́чний органі́зм 
эврозио́нный еврозі́йний 
эвро́зия евро́зія, -зії 
эвсинхи́т евсинхі́т, -ту 
эвспорангиа́тный евспорангіа́тний; э. па́-

поротник евспорангіа́тна па́пороть 
эвста́зия евста́зія, -зії; леднико́вая э. 

льодовико́ва евста́зія; тектони́ческая э. 
тектоні́чна евста́зія; э. гео́идного гене́зиса 
эвста́зія гео́їдного гене́зису 

эвстати́ческий евстати́чний; э-кая тер-
ра́са евстати́чна тера́са; э-кий цикл евста-
ти́чний цикл; э-кое движе́ние евстати́чний 
рух; э-кое измене́ние у́ровня мо́ря евста-
ти́чна змі́на рі́вня мо́ря; э-кое колеба́ние 
евстати́чне колива́ння 

эвсте́ла евсте́ла, -ли 
эвсте́м евсте́м, -му 
эвстрати́т евстрати́т, -ту 
эвтакси́т евтакси́т, -ту 
эвтакси́товый евтакси́товий; э-вая 

структу́ра евтакси́това структу́ра 
эвтаксо́ны мн. евтаксо́ни, -нів 
эвтали́т евталі́т, -ту 
эвте́ктика евте́ктика, -ки, д. и п. -тиці; 

тройна́я э. потрі́йна евте́ктика 
эвтекти́т евтекти́т, -ту 
эвтекти́ческий евтекти́чний; э-кая 

двойна́я (тройна́я) то́чка евтекти́чна 
подві́йна (потрі́йна) то́чка; э-кая крис-
таллиза́ция евтекти́чна кристаліза́ція;  
э-кая ли́ния евтекти́чна лі́нія; э-кая 
ма́гма евтекти́чна ма́гма; э-кая смесь 
евтекти́чна су́міш; э-кая структу́ра евтек-
ти́чна структу́ра; э-кая тексту́ра евтек-
ти́чна тексту́ра; э-кая то́чка евтекти́чна 
то́чка; э. распла́в евтекти́чний ро́зплав; 
э. раство́р евтекти́чний ро́зчин; э-кое 
плавле́ние евтекти́чне пла́влення; э-кое 
соотноше́ние евтекти́чне співвідно́шення 

эвтекто́ид евтекто́їд, -ду 
эвтекто́идный евтекто́їдний; э-ная 

структу́ра евтекто́їдна структу́ра 
эвтектофельзи́т евтектофельзи́т, -ту 
эвтектофи́р евтектофі́р, -ру 
эвтектофи́ровый евтектофі́ровий; э-вая 

структу́ра евтектофі́рова структу́ра 
эвтропи́ческий евтропі́чний; э-кая 

структу́ра евтропі́чна структу́ра 
эвтрофика́ция евтрофіка́ція, -ції 

эвтрофи́ческий евтрофіч́ний; э-кие рас-
те́ния евтрофі́чні росли́ни 

эвтрофи́я евтрофі́я, -фі́ї 
эвтро́фный евтро́фний; э-ное боло́то ев-

тро́фне боло́то; э-ное о́зеро евтро́фне о́зеро; 
э. водоём евтро́фне водо́ймище (евтро́фна 
водо́йма); э. торф евтро́фний торф 

эвфилли́т евфілі́т, -ту 
эвфоли́т евфолі́т, -ту 
эвфоти́д евфоти́д, -ту 
эвфоти́ческий евфоти́чний; э-кая зо́на 

евфоти́чна зо́на; э-кая о́бласть евфоти́чна 
о́бласть 

эвхисидери́т евхісидери́т, -ту 
эвхлори́н евхлори́н, -ну 
эвхрои́т евхрої́т, -ту 
эвцеоли́т евцеолі́т, -ту 
эвше́ль евше́ль, -лю, т. -лем 
эггони́т егоні́т, -ту 
эгейи́т егеїт́, -ту 
эгера́н егера́н, -ну 
эгиапи́т егіапі́т, -ту 
эгилоза́вр егілоза́вр, -ра 
эгири́н егіри́н, -ну 
эгири́н-авги́т егіри́н-авгі́т, -ту 
эгириниза́ция егіриніза́ція, -ції 
эгирини́т егірині́т, -ту 
эгири́новый егіри́новий; э. грани́т егіри́-

новий грані́т; э. фойяи́т егіри́новий фойяїт 
эгириноли́т егіринолі́т, -ту 
эглестони́т еглестоні́т, -ту 
эгли́т еглі́т, -ту 
эдасфе́ра едасфе́ра, -ри 
эдато́н едато́н, -ну 
эдафи́ческий едафі́чний; э. фа́ктор еда-

фі́чний фа́ктор (чи́нник) 
эдафоге́нный едафоге́нний; э. оса́дочный 

материа́л едафоге́нний осадо́вий матеріа́л 
эдафо́н едафо́н, -ну 
эдафопласти́чный едафопласти́чний 
эдафофи́т едафофі́т, -ту 
э́двард-руби́н е́двард-рубі́н, -на 
эдгари́т едгари́т, -ту 
эдеа́гус едеа́гус, -са 
эдели́т еделі́т, -ту 
эдени́т едені́т, -ту 
эдиака́рский едіака́рський; э-кая сис-

те́ма едіака́рська систе́ма; э. отде́л едіа-
ка́рський ві́дділ 

эдингтони́т едингтоні́т, -ту 
эдоли́т едолі́т, -ту 
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эе́мский еє́мський; э-кая межледни-
ко́вая фа́за еє́мська міжльодовико́ва фа́за; 
э-кая фа́за оледене́ния еє́мська фа́за зле-
дені́ння (заледені́ння); э-кое межледни-
ко́вье еє́мське міжльодовикі́в'я; Э-кое 
мо́ре Еє́мське мо́ре 

эжекти́вный (о складчатости) ежекти́в-
ний, гребенеподі́бний; э-ная скла́дчатость 
ежекти́вна (гребенеподі́бна) складча́стість 

эже́ктор еже́ктор, -ра 
эже́кторный еже́кторний; э-ная уста-

но́вка еже́кторна устано́вка; э. пылекон-
центра́тор еже́кторний пилоконцентра́тор 

эзкурри́т езкури́т, -ту 
эйдозо́на ейдозо́на, -ни 
эйдофа́за ейдофа́за, -зи 
эйзинхи́т ейзинхі́т, -ту 
эйзотро́пный ейзотро́пний 
эйкайри́т ейкайри́т, -ту 
эйкотурмали́н ейкотурмалін́, -ну 
эйлатсто́ун ейлатсто́ун, -на 
эйлизи́т ейлізи́т, -ту 
эйлити́н ейліти́н, -ну 
эйлити́т ейліти́т, -ту 
эйнште́йн ейнште́йн, -ну 
эйсто́ун ейсто́ун, -на 
э́йфельский е́йфельський; э́. я́рус 

е́йфельський я́рус 
эйфоди́т ейфодит, -ту 
эйфоли́т ейфолі́т, -ту 
эйхберги́т ейхбергі́т, -ту 
эйхвальди́т ейхвальди́т, -ту 
эйхрои́т ейхрої́т, -ту 
эк ек, е́ка 
экани́т екані́т, -ту 
экатоли́т екатолі́т, -ту 
эквадина́мика еквадина́міка, -ки, д. и п. 

-міці 
эква́тор еква́тор, -ра; динами́ческий э. 

динамі́чний еква́тор; магни́тный э. маг-
ні́тний еква́тор; теплово́й э. теплови́й 
еква́тор 

экваториа́льный екваторіа́льний; вспо-
мога́тельная э-ная се́пта допомі́жна́ еква-
торіа́льна се́пта; радиа́льная э-ная ка́мера 
радіа́льна екваторіа́льна ка́мера; э-ная бу́ря 
екваторіа́льна бу́ря; э-ная ось екваторіа́льна 
вісь; э-ная перегоро́дка екваторіа́льна пере-
горо́дка; э-ная по́ра екваторіа́льна по́ра;  
э-ное кольцо́ екваторіа́льне кільце́; э-ное 
сече́ние екваторіа́льний перері́з; э-ные 
и́глы екваторіа́льні голки́; э-ные ка́меры 

екваторіа́льні ка́мери; э. круг екваторіа́льне 
ко́ло; э. лимб екваторіа́льний лімб; э. по́яс 
екваторіа́льний по́яс; э. райо́н еквато-
ріа́льний райо́н; э. слой екваторіа́льний шар  

эквивале́нт еквівале́нт, -та; мазу́тный э. 
мазу́тний еквівале́нт; нефтяно́й э. на́фто́вий 
еквівале́нт; терми́ческий э. термі́чний екві-
вале́нт; у́гольный э. ву́гі́льний еквівале́нт; 
усло́вный э. умо́вний еквівале́нт; э. прелом-
ле́ния еквівале́нт зало́млення; э. хими́-
ческого элеме́нта еквівале́нт хімі́чного 
елеме́нта; электри́ческий э. тепла́ елек-
три́чний еквівале́нт тепла́ 

эквивале́нт-миллигра́мм еквівале́нт-
мілігра́м, -ма; э.-м. ра́дия еквівале́нт-
мілігра́м ра́дію 

эквивале́нтность еквівале́нтність, -ності, 
т. -ністю; органи́ческая э. органі́чна екві-
вале́нтність 

эквивале́нтный еквівале́нтний; морфо-
логи́чески э. морфологі́чно еквіва-
ле́нтний; э-ная адсо́рбция еквівале́нтна 
адсо́рбція; э-ная до́за еквівале́нтна до́за; 
 э-ная пло́тность то́ка еквівале́нтна 
щі́льність стру́му; э-ная проводи́мость 
электроли́та еквівале́нтна прові́дність 
електролі́ту; э-ная схе́ма еквівале́нтна 
схе́ма; э-ное сопротивле́ние еквіва-
ле́нтний о́пір; э-ные лучи еквівале́нтне 
промі́ння; э. вес еквівале́нтна вага́; э. ток 
еквівале́нтний струм; э. у́ровень еквіва-
ле́нтний рі́вень 

эквигрануля́рный еквігрануля́рний;  
э-ная поро́да еквігрануля́рна поро́да 

эквидиста́нта еквідиста́нта, -ти 
эквидиста́нтный еквідиста́нтний; э-ная 

гру́ппа еквідиста́нтна гру́па; э-ная дис-
кретиза́ция еквідиста́нтна дискретиза́ція 

эквипле́н еквіпле́н, -на 
эквипотенциа́льный еквіпотенці́йний, 

еквіпотенціа́льний; э-ная крива́я еквіпо-
тенці́йна (еквіпотенціа́льна) крива́; э-ная 
ли́ния еквіпотенці́йна (еквіпотенціа́льна) 
лі́нія; э-ная пове́рхность еквіпотенці́йна 
(еквіпотенціа́льна) пове́рхня; э-ная ра-
зве́дка еквіпотенці́йна (еквіпотенціа́льна) 
ро́звідка 

эквифина́льность еквіфіна́льність, -ності, 
т. -ністю 

экдеми́т екдемі́т, -ту 
экеберги́т екебергі́т, -ту 
экери́т екери́т, -ту; астрофилли́товый э. 

астрофілі́товий екери́т 
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экермани́т екермані́т, -ту 
экзара́ция екзара́ція, -ції, вио́рювання; 

леднико́вая э. льодовико́ва екзара́ція 
(льодовико́ве вио́рювання) 

экземпля́р екземпля́р, -ра; пе́рвый э. 
пе́рший екземпля́р; про́бный э. про́бний 
екземпля́р; типово́й э. типови́й екземпля́р 

экзени́т екзені́т, -ту 
экзерти́т екзерти́т, -ту 
экзи́на екзи́на, -ни; буго́рчатая э. горб-

кува́та екзи́на; булавови́дная э. булавопо-
ді́бна екзи́на; внутреннесе́тчатая э. внут-
рішньосітча́ста (внутрішньосітча́та) екзи́на; 
вы́пукло-изви́листая э. опу́кло-зви́виста 
(ви́пукло-зви́виста) екзи́на; гла́дкая э. рі́вна 
(гла́дка) екзи́на; гребе́нчатая э. гребі́нчаста 
(гребі́нчата) екзи́на; грубообло́мочная э. 
грубоула́мкова екзи́на; зерни́стая э. зер-
ни́ста екзи́на; изви́листая э. зви́виста ек-
зи́на; кана́льчатая э. кана́льчаста екзи́на; 
межщитко́вая э. міжщиткова́ екзи́на; 
мелкоя́мчатая э. дрібноямча́ста екзи́на; 
многосло́йная э. багатошаро́ва екзи́на; 
морщи́нистая э. змо́ршкувата екзи́на; 
неполя́рная э. неполя́рна екзи́на; перего-
ро́дчатая э. перегоро́дчаста екзи́на; поло-
са́тая э. смуга́ста екзи́на; ребри́стая э. 
ребри́ста екзи́на; ру́бчатая э. рубча́ста 
екзи́на; ры́хлая э. пухка́ (крихка́) екзи́на; 
се́тчатая э. сітча́ста (сітча́та) екзи́на; скульп-
ту́рная э. скульпту́рна екзи́на; средне-
яче́истая э. середньокомі́рчаста екзи́на; 
сто́лбчатая э. стовпча́ста (стовпча́та) ек-
зи́на; стру́йчатая э. струменя́ста (струме-
ни́ста) екзи́на; шипова́тая э. шпичакува́та 
екзи́на; я́мчатая э. ямча́ста екзи́на; 
яче́йчатая э. комірко́ва екзи́на 

экзини́т екзині́т, -ту; толстосте́нный э. 
товстості́нний екзині́т; тонкосте́нный э. 
тонкості́нний екзині́т 

экзинонигрити́т екзинонігрити́т, -ту 
экзи́т екзи́т, -ту 
экзобиоло́гия екзобіоло́гія, -гії 
экзогастри́ческий екзогастри́чий; э-кая 

ра́ковина екзогастри́чна черепа́шка (му́шля, 
ско́йка) 

экзогенети́ческий екзогенети́чний; э-кая 
тре́щина екзогенети́чна трі́щина; э. ортоге-
не́з (ортогене́зис) екзогенети́чний ортогене́з 
(ортогене́зис) 

экзоге́нный екзоге́нний, зо́внішній;  
э-ная бре́кчия екзоге́нна бре́кчія; э-ная 

деформа́ция екзоге́нна (зо́внішня) дефор-
ма́ція; э-ная дифференциа́ция екзоге́нна 
диференціа́ція; э-ная поро́да екзоге́нна 
поро́да; э-ная скла́дка екзоге́нна скла́дка; 
э-ная тексту́ра екзоге́нна тексту́ра; э-ное 
включе́ние екзоге́нне (зо́внішнє) вклю́-
чення; э-ное месторожде́ние екзоге́нне 
родо́вище; э. вросто́к екзоге́нний (зо́вніш-
ній) вро́сток; э. клива́ж екзоге́нний клі-
ва́ж; э. криста́лл екзоге́нний криста́л; 
э. ксеноли́т екзоге́нний ксенолі́т; э. ку́пол 
екзоге́нна ба́ня (екзоге́нний ку́пол); э. ми-
гмати́т екзоге́нний мігмати́т; э. пожа́р 
екзоге́нна поже́жа; э. проце́сс екзоге́нний 
проце́с; э. рост екзоге́нний ріст (екзоге́нне 
зроста́ння) 

экзогеодина́мика екзогеодина́міка, -ки, 
д. и п. -міці 

экзогеосинклина́ль екзогеосинкліна́ль,  
-лі, т. -ллю 

экзогидатоге́нный екзогідатоге́нний 
экзогидратоге́нный екзогідратоге́нний; 

э. проце́сс екзогідратоге́нний проце́с 
экзоги́ровый екзогі́ровий; э. горизо́нт 

екзогі́ровий горизо́нт 
экзогиро́идный екзогіро́їдний; э-ная 

маку́шка екзогіро́їдний верх (екзогіро́їдна 
верхі́вка) 

экзогре́йзен екзогре́йзен, -ну 
экзода́йка екзода́йка, -ки, д. и п. -йці,  

р. мн. -йок 
экзодиагене́з екзодіагене́з, -зу 
экзокинемати́ческий екзокінемати́чний 
экзокинети́ческий екзокінети́чний; э-кая 

тре́щина екзокінети́чна трі́щина 
экзоклива́ж екзокліва́ж, -жу́, т. -же́м 
экзоконта́кт екзоконта́кт, -ту 
экзоконта́ктовый, экзоконта́ктный  

екзоконта́ктовий, екзоконта́ктний; э-вое 
(э-ное) измене́ние екзоконта́ктова змі́на 

экзоли́товый екзолі́товий 
экзолюцио́нный екзолюці́йний; э-ная 

сегрега́ция екзолюці́йна сегрега́ція 
экзолю́ция екзолю́ція, -ції 
экзомагмати́ческий экзомагмати́чний; 

э-кая дифференциа́ция екзомагмати́чна 
диференціа́ція 

экзометаморфи́зм екзометаморфі́зм, -му 
экзомигмати́т екзомігмати́т, -ту 
экзоми́ческий екзомі́чний; э-кие ру́ки 

екзоміч́ні ру́ки 
экзоморфи́зм екзоморфі́зм, -му 
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экзомо́рфный екзомо́рфний; э-ная зо́на 
екзомо́рфна зо́на 

экзооли́т екзоолі́т, -ту 
экзооли́товый екзоолі́товий; э-вая 

структу́ра екзоолі́това структу́ра 
экзоподи́т екзоподи́т, -ту 
экзополигенети́ческий екзополігене-

ти́чний 
экзополиге́нный екзополіге́нний; э-ное 

включе́ние екзополіге́нне вклю́чення 
экзопо́ра екзопо́ра, -ри 
экзорудогене́з екзорудогене́з, -зу 
экзосе́пта екзосе́пта, -ти 
экзоска́рн екзоска́рн, -ну 
экзоскопи́я екзоскопі́я, -пі́ї 
экзосинекли́за екзосинеклі́за, -зи 
экзо́смос екзо́смос, -су 
экзосфе́ра екзосфе́ра, -ри 
экзоте́ка екзоте́ка, -ки, д. и п. -те́ці 
экзотека́льный екзотека́льний; э-ные 

скеле́тные элеме́нты екзотека́льні ске-
ле́тні елеме́нти; э. элеме́нт екзотека́льний 
елеме́нт 

экзотекто́ника екзотекто́ніка, -ки, д. и п. 
-ніці 

экзотери́ческий екзотери́чний 
экзотерми́ческий екзотермі́чний; э-кая 

реа́кция екзотермі́чна реа́кція; э. эффе́кт 
екзотермі́чний ефе́кт 

экзоте́ций екзоте́цій, -ція 
экзоти́ческий екзоти́чний; э-кая глы́ба 

екзоти́чна бри́ла (гли́ба); э-кая река́ екзо-
ти́чна рі́чка (ріка́); э-кая скала́ екзоти́чна 
ске́ля; э. блок екзоти́чний блок 

экзотоге́нный екзотоге́нний 
экзотропи́зм екзотропі́зм, -му 
экзотро́пный екзотро́пний 
экзохоризми́т екзохоризмі́т, -ту 
экзу́вий екзу́вій, -вію 
э́ккер е́кер, -ра; двухзерка́льный э. 

дводзерка́льний е́кер 
эккермани́т екермані́т, -ту 
эклеи́т еклеї́т, -ту 
экле́ктика екле́ктика, -ки, д. и п. -тиці 
эклекти́чный еклекти́чний 
экли́метр еклі́метр, -ра 
эклоги́т еклогі́т, -ту 
эклогитиза́ция еклогітиза́ція, -ції 
эклоги́товый еклогі́товий; э-вая зо́на 

еклогі́това зо́на; э-вая фа́ция еклогі́това 
фа́ція; э. слой еклогі́товий шар  

экмани́т екмані́т, -ту 

экогене́з екогене́з, -зу 
экогени́я екогені́я, -ні́ї 
экозо́на екозо́на, -ни 
экокульту́ра екокульту́ра, -ри 
экоку́рс екоку́рс, -су; э. магни́тного 

по́ля екоку́рс магні́тного по́ля 
экологенети́ческий екологенети́чний;  

э-кая экспа́нсия екологенети́чна експа́нсія 
экологи́ческий екологі́чний; свободно-

лежа́щий э. тип вільнозале́глий (вільно-
лежа́чий) екологі́чний тип; э-кая ва-
ле́нтность екологі́чна вале́нтність; э-кая 
геоло́гия екологі́чна геоло́гія; э-кая гео-
фи́зика екологі́чна геофі́зика; э-кая гео-
хи́мия екологі́чна геохі́мія; э-кая зо́на 
екологі́чна зо́на; э-кая изме́нчивость 
екологі́чна мінли́вість; э-кая изоля́ция 
екологі́чна ізоля́ція; э-кая корреля́ция 
екологі́чна кореля́ція; э-кая минерало́гия 
екологі́чна мінерало́гія; э-кая ни́ша еко-
логі́чна ні́ша; э-кая оптимиза́ция еколо-
гі́чна оптиміза́ція; э-кая пробле́ма еколо-
гі́чна пробле́ма; э-кая проблема́тика еко-
логі́чна проблема́тика; э-кая продол-
жи́тельность екологі́чна трива́лість (дов-
готрива́лість); э-кая систе́ма екологі́чна 
систе́ма; э-кая специализа́ция екологі́чна 
спеціаліза́ція; э-кая сукце́ссия екологі́чна 
сукце́сія; э. ана́лиз екологі́чний ана́ліз; 
э. волюнтари́зм екологі́чний волюнта-
ри́зм; э. кри́зис екологі́чна кри́за; 
э. о́птимум екологі́чний о́птимум; э. по-
лиморфи́зм екологі́чний поліморфіз́м; 
э. прогно́з екологі́чний прогно́з; э. ряд 
екологі́чний ряд; э. соста́в екологі́чний 
склад; э. тип екологі́чний тип; э. фа́ктор 
екологі́чний фа́ктор (чи́нник); э. цикл 
екологі́чний цикл; э. шок екологі́чний 
шок; э-кое воспита́ние екологі́чне вихо-
ва́ння; э-кое наруше́ние екологі́чне по-
ру́шення; э-кое ограниче́ние екологі́чне 
обме́ження; э-кое плани́рование екологі́чне 
планува́ння; э-кое прогнози́рование еколо-
гі́чне прогнозува́ння; э-кое равнове́сие еко-
логі́чна рівнова́га; э-кое соо́бщество еколо-
гі́чне угрупо́вання (екологі́чна спільно́та); 
я́корный э. тип я́кірний екологі́чний тип 

эколо́гия еколо́гія, -гії; аналити́ческая э. 
аналіти́чна еколо́гія; "больша́я" э. "ве-
ли́ка" еколо́гія; всео́бщая э. зага́льна еко-
ло́гія; географи́ческая э. географіч́на 
еколо́гія; геохими́ческая э. геохімі́чна 
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еколо́гія; глоба́льная э. глоба́льна еко-
ло́гія; го́рная э. гірни́ча еколо́гія; дина-
ми́ческая э. динамі́чна еколо́гія; инже-
не́рная э. інжене́рна еколо́гія; исто-
ри́ческая э. істори́чна еколо́гія; косми́чес-
кая э. космі́чна еколо́гія; ландша́фтная э. 
ландша́фтна еколо́гія; о́бщая э. зага́льна 
еколо́гія; популяцио́нная э. популяці́йна 
еколо́гія; прикладна́я э. прикладна́ еко-
ло́гія; промы́шленная э. промисло́ва еко-
ло́гія; социа́льная э. соціа́льна еколо́гія; 
хими́ческая э. хімі́чна еколо́гія; эволю-
цио́нная э. еволюці́йна еколо́гія; э. жи-
во́тных еколо́гія твари́н; э. канцерогене́зу 
еколо́гія канцерогене́зу; э. культу́ры еко-
ло́гія культу́ри; э. расте́ний еколо́гія рос-
ли́н; э. челове́ка еколо́гія люди́ни 

эко́лого-биосфе́рный еко́лого-біосфе́рний; 
э.-б-ная па́мять еко́лого-біосфе́рна па́м'ять 

эко́лого-геологи́ческий еко́лого-геологі́ч-
ний; э.-г-кая ка́рта еко́лого-геологі́чна ка́рта 
(ма́па) 

эко́лого-морфологи́ческий еко́лого-
морфологі́чний; э.-м-кая эволю́ция 
еко́лого-морфологіч́на еволю́ція 

эко́лого-экономи́ческий еко́лого-еконо-
мі́чний; э.-э. када́стр еко́лого-економі́чний 
када́стр 

эколоно́мия еколоно́мія, -мії 
экомо́рфы мн. екомо́рфи, -фів 
эконоло́гия еконоло́гія, -гії 
эконо́мика еконо́міка, -ки, д. и п. -міці; 

го́рная э. гірни́ча еконо́міка 
экономи́ческий економі́чний; э-кая гео-

гра́фия економі́чна геогра́фія; э-кая гео-
ло́гия економі́чна геоло́гія; э-кая опти-
миза́ция економі́чна оптиміза́ція; э-кая 
стати́стика економі́чна стати́стика; 
э. фунда́мент економі́чний фунда́мент 

экополи́тика екополі́тика, -ки, д. и п. -тиці 
экоразви́тие екоро́звиток, -тку 
экосисте́ма екосисте́ма, -ми; когере́нт-

ная э. когере́нтна екосисте́ма; некоге-
ре́нтная э. некогере́нтна екосисте́ма; угле-
образу́ющая э. вуглетві́рна екосисте́ма 

экосисте́мный екосисте́мний; э-ная 
биохори́я екосисте́мна біохорія́; э-ная 
паради́гма екосисте́мна паради́гма; э-ное 
райони́рование екосисте́мне районува́ння 

экостратигра́фия екостратигра́фія, -ції 
экосфе́ра екосфе́ра, -ри 
экоти́п екоти́п, -пу 

экото́н екото́н, -ну 
экото́п екото́п, -пу 
экофеноти́п екофеноти́п, -пу 
экофи́льный екофі́льний 
экофо́бный екофо́бний 
экоци́д екоци́д, -ду 
экра́н екра́н, -на; защи́тный э. захисни́й 

екра́н; э. вулкани́ческой пы́ли екра́н 
вулкані́чного пи́лу 

экрани́рование екранува́ння; э. ру́дных 
тел екранува́ння ру́дних тіл; э. углеводо-
ро́дов екранува́ння вуглево́дню 

экрани́рованный екрано́ваний; текто-
ни́ческая э-ная нефтеза́лежь тектоні́чний 
екрано́ваний нафтопо́клад; тектони́чески  
э-ная за́лежь тектоні́чно екрано́ваний 
по́клад; э-ная лову́шка екрано́вана па́стка; 
э-ные нефтяны́е и га́зовые месторож-
де́ния екрано́вані родо́вища на́фти та га́зу; 
э. ка́бель екрано́ваний ка́бель; э. то́ковый 
ме́тод екрано́ваний стру́мовий ме́тод 

экрани́рующий екранува́льний, екра-
ну́ючий; э-щая поро́да екранува́льна по-
ро́да; э. пласт екранува́льний пласт (екра-
нува́льний шар); э. эффе́кт екрану́ючий 
(екранува́льний) ефе́кт 

эксантали́т ексанталі́т, -ту 
эксгаляцио́нно-оса́дочный ексгаляці́йно-

осадо́вий 
эксгаляцио́нный ексгаляці́йний; э-ное 

месторожде́ние ексгаляці́йне родо́вище 
эксгаля́ция ексгаля́ція, -ції 
эксга́устер ексга́устер, -ра 
экседофа́ция екседофа́ція, -ції 
эксе́ргия ексе́ргія, -гії 
эксика́тор ексика́тор, -ра 
эскиорди́нский ескіорди́нський; э-кая 

сви́та ескіорди́нська сві́та 
экскава́тор екскава́тор, -ра; ба́шенный э. 

ба́штовий екскава́тор; гидравли́ческий э. 
гідравлі́чний екскава́тор; многоковшо́вый э. 
багатоковше́вий екскава́тор; подзе́мный э. 
підзе́мний екскава́тор; фре́зерный э. 
фре́зерний екскава́тор 

экскава́торный екскава́торний; э. блок 
екскава́торний блок 

экскава́ция екскава́ція, -ції 
экскангали́т екскангалі́т, -ту 
экскоподи́т екскоподи́т, -ту 
экскориа́ция екскоріа́ція, -ції 
экскрето́рный екскрето́рний; э-ная 

кле́тка екскрето́рна кліти́на 
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э́кскурс е́кскурс, -су; магни́тный э. маг-
ні́тний е́кскурс 

экспансио́нный експансій́ний; э-ная 
структу́ра експансі́йна структу́ра; э-ное 
строе́ние експансій́на будо́ва 

экспа́нсия експа́нсія, -сії; экологене-
ти́ческая э. екологенети́чна експа́нсія 

экспедицио́нный експедиці́йний; э-ное 
иссле́дование експедиці́йне дослі́дження; 
э-ное наблюде́ние експедиці́йне спосте-
ре́ження 

экспеди́ция експеди́ція, -ції; геоло-
ги́ческая э. геологі́чна експеди́ція; геоло-
горазве́дочная э. геологорозві́дувальна 
експеди́ція; изыска́тельская э. роз-
ві́дувальна (пошуко́ва) експеди́ція 

экспериме́нт експериме́нт, -ту 
эксперимента́льный експеримен-

та́льний; э-ная минерало́гия експеримен-
та́льна мінерало́гія; э-ная петроло́гия 
експеримента́льна петроло́гія; э-ные 
усло́вия експеримента́льні умо́ви 

эксперти́за експерти́за, -зи 
экспе́ртный експе́ртний; э-ная систе́ма 

експе́ртна систе́ма 
эксплана́ндум експлана́ндум, -му 
эксплана́нс експлана́нс, -су 
эксплика́нд експліка́нд, -ду 
эксплика́т експліка́т, -ту 
экспликати́вный експлікати́вний 
эксплика́ция експліка́ція, -ції 
эксплози́вно-обло́мочный експлози́вно-

ула́мковий; э.-о-ная поро́да експлози́вно-
ула́мкова поро́да 

эксплози́вный експлози́вний; э-ная бре́к-
чия експлози́вна бре́кчія; э-ная да́йка екс-
плози́вна да́йка; э-ная кальде́ра експло-
зи́вна кальде́ра; э-ная эволю́ция експло-
зи́вна еволю́ція; э-ное образова́ние експло-
зи́вне утво́рення; э-ное строе́ние експло-
зи́вна будо́ва; э. ров експлози́вний рів 

экспло́зия експло́зія, -зії 
эксплуатацио́нный експлуатаці́йний; 

э-ная зо́на експлуатаці́йна зо́на; э-ная 
разве́дка експлуатаці́йна ро́звідка; э-ная 
сква́жина експлуатаці́йна свердлови́на;  
э-ная характери́стика експлуатаці́йна 
характери́стика; э-ная што́льня експлуа-
таці́йна што́льня; э-ное загрязне́ние екс-
плуатаці́йне забру́днення; э-ные запа́сы 
експлуатаці́йні запа́си; э-ные затра́ты, 
расхо́ды експлуатаці́йні ви́трати; э. гори-

зо́нт експлуатаці́йний горизо́нт; э. копёр 
експлуатаці́йний копе́р; э. ствол експлуа-
таці́йний сто́вбур (ствол) 

эксплуата́ция експлуата́ція, -ції; беском-
пре́ссорная э. безкомпре́сорна експлуата́ція; 
механизи́рованная э. сква́жины механі-
зо́вана експлуата́ція свердлови́ни; о́пытная э. 
до́слідна експлуата́ція; про́бная э. про́бна 
експлуата́ція; фонта́нная э. фонта́нна екс-
плуата́ція; форси́рованная э. форсо́вана 
експлуата́ція; э. месторожде́ния експлуа-
та́ція родо́вища 

эксплуати́ровать[ся] експлуатува́ти[ся], 
-ту́ю, -ту́єш, -ту́є[ться] 

эксплуати́руемый експлуато́ваний; э. го-
ризо́нт експлуато́ваний горизо́нт; э. пласт 
експлуато́ваний пласт (експлуато́ваний шар) 

экспозицио́нный експозиці́йний; э-ная 
до́за експозиці́йна до́за 

экспози́ция експози́ція, -ції; э. скло́нов 
експози́ція схи́лів 

экспоненциа́льный експоненці́йний, екс-
поненціа́льний; э-ная зави́симость експо-
ненці́йна (експоненціа́льна) зале́жність 

экспре́сс-ана́лиз експре́с-ана́ліз, -зу 
экссолюция екссолю́ція, -ції 
экстенси́вность екстенси́вність, -ності, 

т. -ністю 
экстенси́вный екстенси́вний 
экстерни́ды мн. екстерні́ди, -ні́д 
эктогене́з ектогене́з, -зу 
эктогенети́ческий ектогенети́чний; 

э. неокатастрофи́зм ектогенети́чний нео-
катастрофі́зм 

эктотро́фный ектотро́фний; э-ная ми-
кори́за ектотро́фна мікори́за 

экстооли́товый екстоолі́товий; э-вая 
структу́ра екстоолі́това структу́ра 

экстраги́ровать[ся] екстрагува́ти[ся],  
-гу́ю, -гу́єш, -гу́є[ться] 

экстрагляцио́нный екстрагляці́йний;  
э-ная зо́на екстрагляці́йна зо́на 

экстразона́льность екстразона́льність,  
-ності, т. -ністю 

экстракамера́льный екстракамера́льний; 
э-ная ткань екстракамера́льна ткани́на 

экстракапсуля́рный екстракапсуля́рний; 
экстракапсюля́рная протопла́зма екстра-
капсуля́рна протопла́зма 

экстракла́сты мн. екстракла́сти, -тів 
экстракрато́нный екстракрато́нний 
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экстра́ктор екстра́ктор, -ра; э. Соксле́та 
екстра́ктор Соксле́та 

экстракцио́нный екстракці́йний; э-ная 
воро́нка екстракці́йна воро́нка; э-ная 
ги́льза екстракці́йна гі́льза 

экстра́кция екстра́кція, -ції 
экстрамагнети́ческий екстрамагнети́чний 
экстраполи́рованный екстрапольо́ваний 
экстраполи́ровать[ся] екстраполюва́ти[ся], 

-лю́ю, -лю́єш, -лю́є[ться] 
экстраполяцио́нный екстраполяці́йний; 

э-ная фо́рмула екстраполяці́йна фо́рмула 
экстраполя́ция екстраполя́ція, -ції 
экстрасомати́ческий екстрасомати́чний; 

э-кие ме́тоды екстрасомати́чні ме́тоди 
экстратентакуля́рный екстратентаку-

ля́рний 
экстрема́льный екстрема́льний; э. фа́ктор 

екстрема́льний фа́ктор (чи́нник) 
экструзи́вный екструзи́вний; э-ная воз-

вы́шенность екструзи́вна височина́; э-ная 
поро́да екструзи́вна поро́да; э-ная фа́ция 
екструзи́вна фа́ція; э-ное изверже́ние екс-
трузи́вне ви́верження; э-ное те́ло екстру-
зи́вне ті́ло; э. ко́нус екструзи́вний ко́нус; 
э. ку́пол екструзи́вна ба́ня (екструзи́вний 
ку́пол); э. масси́в екструзи́вний маси́в; 
э. пласт екструзи́вний пласт (екструзи́вний 
шар); э. покро́в екструзи́вний по́крив 

экстру́зия екстру́зія, -зії; перемежа́ю-
щаяся э. перемі́жна екстру́зія; площадна́я э. 
площова́ екстру́зія; соляна́я э. соляна́ екст-
ру́зія; эрупти́вная э. ерупти́вна екстру́зія 

эксудатини́т ексудатині́т, -ту 
эксудацио́нный ексудаці́йний; э. про́жи-

лок ексудаці́йний про́жи́лок 
эксумбре́лла ексумбре́ла, -ли 
эксфолиа́ция ексфоліа́ція, -ції 
эксцентрисите́т ексцентрисите́т, -ту 
эксцентри́ческий ексцентри́чний; э-кая 

симме́три́я ескцентри́чна симетрі́я; э-кая 
скла́дка ексцентри́чна скла́дка; э-кая 
скла́дчатость ексцентри́чна складча́стість; 
э. кра́тер ексцентри́чний кра́тер; э-кое 
изверже́ние ексцентри́чне ви́верження 

экте́ксис екте́ксис, -са 
экте́кт екте́кт, -та 
эктини́т ектині́т, -ту 
эктогене́з ектогене́з, -зу 
эктоге́нный ектоге́нний; э-ное вклю-

че́ние ектоге́нне вклю́чення 
эктоде́рма ектоде́рма, -ми 

эктодерма́льный ектодерма́льний 
эктозо́ма ектозо́ма, -ми 
экто́лоф екто́лоф, -фа 
эктонекзи́на ектонекзи́на, -ни 
эктосомати́ческий ектосомати́чний; э-кая 

систе́ма ектосомати́чна систе́ма 
эктосекзи́на ектосекзи́на, -ни 
эктоци́ста ектоци́ста, -ти 
эктопи́т ектопі́т, -ту 
элаишпа́т елаїшпа́т, -ту 
эласти́чность еласти́чність, -ності, т.  

-ністю; э. равнове́сия еласти́чність рівно-
ва́ги; э. движе́ния еласти́чність ру́ху  

эласти́чный еласти́чний; э-ная свя́зка 
еласти́чна зв'я́зка; э. асфа́льт еласти́чний 
асфа́льт 

элате́ра елате́ра, -ри 
элатери́т елатери́т, -ту 
элатоли́т елатолі́т, -ту 
элвайлери́т елвайлери́т, -ту 
элевтеромо́рфный елевтеромо́рфний; 

э. минера́л елевтеромо́рфний мінера́л 
элейтеромо́рф елейтеромо́рф, -фа 
элейтеромо́рфный елейтеромо́рфний 
электриза́ция електриза́ція, -ції; э. выпа́-

риванием електриза́ція випа́рюванням; 
э. давле́нием електриза́ція ти́ском; э. инду́к-
цией електриза́ція інду́кцією 

электри́ческий електри́чний; попе-
ре́чное э-кое сопротивле́ние попере́чний 
електри́чний о́пір; продо́льное уде́льное 
э-кое сопротивле́ние поздо́вжній (по-
до́вжній) пито́мий електри́чний о́пір; ста-
нда́ртный э. карота́ж станда́ртний елект-
ри́чний карота́ж; э-кая анизотропи́я 
(анизотро́пность) електри́чна анізотропі́я 
(анізотро́пність); э-кая анома́лия елек-
три́чна анома́лія; э-кая ва́нна електри́чна 
ва́нна; э-кая волна́ електри́чна хви́ля;  
э-кая восприи́мчивость електри́чна 
сприйня́тливість; э-кая диссоциа́ция елек-
три́чна дисоціа́ція; э-кая инду́кция елек-
три́чна інду́кція; э-кая корре́кция елек-
три́чна коре́кція; э-кая проводи́мость 
електри́чна прові́дність; э-кая прово́дка 
електри́чна прово́дка; э-кая термопа́ра 
електри́чна термопа́ра; э-кая упру́гость 
електри́чна пру́жність; э-кая устано́вка 
електри́чна устано́вка (електри́чний при́-
стрій); э-кие сво́йства минера́лов електри́ч-
ні власти́вості мінера́лів; э. аккумуля́тор 
електри́чний акумуля́тор; э. дви́гатель 
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електри́чний двигу́н; э. зажига́тель га́за 
електри́чний запа́лювач га́зу; э. заря́д еле-
ктри́чний заря́д; э. измери́тельный при-
бо́р електри́чний вимі́рювальний при́лад; 
э. карота́ж електри́чний карота́ж; э. о́рган 
електри́чний о́рган; э. перфора́тор елек-
три́чний перфора́тор; э. разря́д елек-
три́чний розря́д; э. самозапи́сывающий 
термогальвано́метр електри́чний само-
пи́сний (самозапи́сувальний) термогальва-
но́метр; э. термо́метр електри́чний термо́-
метр; э. ток електри́чний струм; э. фильтр 
електри́чний фільтр; э. эквивале́нт тепла́ 
електри́чний еквівале́нт тепла́; э. эндо́смос 
електри́чний ендо́смос; э-кое зонди́рова-
ние електри́чне зондува́ння; э-кое намаг-
ни́чивание електри́чне намагні́чення;  
э-кое по́ле електри́чне по́ле; э-кое сопро-
тивле́ние електри́чний о́пір 

электри́чество еле́ктрика, -ки, д. и п. -риці; 
гальвани́ческое э. гальвані́чна еле́ктрика; 
разноимённое э. різнойме́нна еле́ктрика 

электроаку́стика електроаку́стика, -ки, 
д. и п. -тиці 

электроакусти́ческий електроакусти́чний; 
э. преобразова́тель електроакусти́чний пере-
тво́рювач 

электроана́лиз електроана́ліз, -зу 
электробу́р електробу́р, -ра 
электровзрывно́й електропідривни́й;  

э-на́я сеть електропідривна́ мере́жа (сіт́ка) 
электрове́нтиль електрове́нтиль, -ля, 

т. -лем 
электрово́з електрово́з, -за; ру́дный э. 

ру́дний електрово́з 
электровоспламени́тель електрозапаль-

ни́к, -ка 
электрогидравли́ческий електрогідрав-

лі́чний 
электрографи́тный електрографі́тний; 

э. у́голь електрографіт́не ву́гі́лля 
электро́д електро́д, -да; измери́тельный э. 

вимі́рювальний електро́д; неполяризу́ющий э. 
неполяризаці́йний електро́д; отрица́тель-
ный э. негати́вний електро́д; пита́ющий э. 
живи́льний електро́д; положи́тельный э. 
позити́вний електро́д; то́ковый э. стру́-
мовий електро́д; у́гольный э. ву́гі́льний 
електро́д; удалённый э. відда́лений елек-
тро́д; фокуси́рующий э. фокусу́ючий (фо-
кусува́льний) електро́д; цилиндри́ческий э. 
циліндри́чний електро́д 

электродви́жущий електроруші́йний; 
мембра́нная э-щая си́ла мембра́нна елек-
троруші́йна си́ла; фильтрацио́нная э-щая 
си́ла фільтраці́йна електроруші́йна си́ла; 
э-щая си́ла инду́кции електроруші́йна 
си́ла інду́кції; э-щая си́ла поляриза́ции 
електроруші́йна си́ла поляриза́ції; э-щая 
си́ла самоинду́кции електроруші́йна си́ла 
самоінду́кції; э-щая си́ла я́коря електро-
руші́йна си́ла я́коря 

электродетона́тор електродетона́тор, -ра 
электродиа́лиз електродіа́ліз, -зу 
электродиализи́рованный електродіа-

лізо́ваний 
электродинами́ческий електродинамі́чний; 

э. индукцио́нный сейсмо́граф електроди-
намі́чний індукці́йний сейсмо́граф; э. сейс-
мо́граф електродинамі́чний сейсмо́граф; 
э. сейсмоприёмник електродинамі́чний 
сейсмоприйма́ч 

электродинамо́метр електродинамо́метр,  
-ра 

электро́дный електро́дний; э. мел 
електро́дна кре́йда 

электродрена́ж електродрена́ж, -жу,  
т. -жем 

электрозакрепле́ние електрозакрі́плення 
электрозонди́рование електрозондува́ння 
электроизоляцио́нный електроізоляці́йний; 

э-ная бума́га електроізоляці́йний папі́р; 
э. материа́л електроізоляці́йний матеріа́л 

электрои́мпульсный електроі́мпульсний; 
э-ное буре́ние електроі́мпульсне бурі́ння 

электроиндукти́вный електроіндукти́вний 
электроинду́кция електроінду́кція, -ції 
электрокалори́метр електрокалори́метр, 

-ра 
электрокарота́ж електрокарота́ж, -жу, 

т. -жем 
электрокинемати́ческий електрокіне-

мати́чний; э. эффе́кт електрокінемати́чний 
ефе́кт 

электрокине́тика електрокіне́тика, -ки, 
д. и п. -тиці 

электрокинети́ческий електрокіне-
ти́чний 

электрокору́нд електрокору́нд, -ду 
электро́лиз електро́ліз, -зу 
электроли́т електролі́т, -ту; амфоте́рный э. 

амфоте́рний електролі́т; промежу́точный э. 
промі́жний електролі́т; распла́вленный э. 
розпла́влений електролі́т 
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электролити́ческий електроліти́чний;  
э-кая диссоциа́ция електроліти́чна дисо-
ціа́ція; э-кая диффу́зия електроліти́чна 
дифу́зія; э-кая подви́жность електролі-
ти́чна рухо́мість; э. ана́лиз електролі-
ти́чний ана́ліз; э. конденса́тор електролі-
ти́чний конденса́тор; э. преобразова́тель 
електроліти́чний перетво́рювач; э-кое 
сопротивле́ние електроліти́чний о́пір 

электроли́тный електролі́тний; э-ная 
медь електролі́тна мідь; э-ное желе́зо елек-
тролі́тне залі́зо 

электролюминесце́нция електролюмі-
несце́нція, -ції 

электромагнети́зм електромагнети́зм, -му 
электромагни́т електромагні́т, -ту 
электромагни́тный електромагні́тний; 

волново́й э. импеда́нс хвильови́й елек-
тромагні́тний імпеда́нс; э-ная волна́ елек-
тромагні́тна хви́ля; э-ная инду́кция елек-
тромагні́тна інду́кція; э-ная разве́дка елек-
тромагні́тна ро́звідка; э-ная си́ла електро-
магні́тна си́ла; э-ная фра́кция електромаг-
ні́тна фра́кція; э-ное демпфи́рование елек-
тромагні́тне демпфі́рування; э-ное загряз-
не́ние електромагні́тне забру́днення; э-ное 
излуче́ние електромагні́тне випромі́нюван-
ня; э-ное по́ле електромагні́тне по́ле; э-ное 
разделе́ние електромагні́тний по́діл; э-ное 
явле́ние електромагні́тне я́вище; э. вольт-
амперме́тр електромагні́тний вольтампер-
ме́тр; э. гальвано́метр електромагні́тний 
гальвано́метр; э. преобразова́тель елек-
тромагні́тний перетво́рювач; э. прибо́р 
електромагні́тний при́лад; э. расходоме́р 
електромагні́тний витратомі́р; э. сейс-
мо́граф електромагні́тний сейсмо́граф; 
э. сепара́тор електромагні́тний сепара́тор; 
э. спектр електромагні́тний спектр 

электрометри́ческий електрометри́чний; 
э. дете́ктор електрометри́чний дете́ктор; 
э. ме́тод електрометри́чний ме́тод; э-кое 
измере́ние електрометри́чне вимі́рювання 
(електрометри́чний ви́мір); э-кое опреде-
ле́ние електрометри́чне ви́значення 

электроме́трия електроме́трія, -рії 
электромехани́ческий електромехані́чний; 

э-кая констру́кция електромехані́чна кон-
стру́кція; э. гравиме́тр електромехані́чний 
гравіме́тр; э. преобразова́тель електромеха-
ні́чний перетво́рювач; э. счётчик елетроме-
хані́чний лічи́льник 

электромото́р електромото́р, -ра 
электро́н електро́н, -на 
электро́н-во́льт електро́н-во́льт, -та 
электро́нно-ды́рчатый електро́нно-дірча́с-

тий; э.-д-ые це́нтры електро́нно-дірча́сті 
це́нтри 

электро́нный електро́нний; э-ная маши́на 
електро́нна маши́на; э-ная микроскопи́я 
електро́нна мікроскопі́я; э-ная связь елек-
тро́нний зв'язо́к; э-ная тео́рия електро́нна 
тео́рія; э-ная эми́ссия електро́нна емі́сія;  
э-ное по́ле електро́нне по́ле; э-ное реле́ 
електро́нне реле́; э-ные оболо́чки а́томов 
електро́нні оболо́нки а́томів; э. заря́д елек-
тро́нний заря́д; э. микроанализа́тор елек-
тро́нний мікроаналіза́тор; э. микроско́п 
електро́нний мікроско́п; э. ова́л електро́нний 
ова́л; э. проводни́к електро́нний провідни́к; 
э. стре́лочный компенса́тор електро́нний 
стрі́лочний компенса́тор 

электроногра́мма електроногра́ма, -ми 
электронографи́ческий електроногра-

фі́чний; э-кое иссле́дование електроно-
графі́чне дослі́дження 

электроногра́фия електроногра́фія, -фії 
электрообеспы́ливание електрознепи́лю-

вання 
электрообеспы́ливатель електрознепи́-

лювач, -ча, т. -чем 
электроогнево́й електровогне́вий, елек-

тровогньови́й; э-во́е взрыва́ние електро-
вогне́ве (електровогньове́) ви́садження 
(підрива́ння) 

электроо́смос електроо́смос, -су 
электроосмоти́ческий електроосмоти́чний 
электропреципита́тор електропреципі-

та́тор, -ра 
электропрово́дность електропро-

ві́дність, -ності, т. -ністю; ка́жущаяся 
уде́льная э. уя́вна пито́ма електропро-
ві́дність; уде́льная э. пито́ма електропро-
ві́дність; э. воды́ електропровід́ність води́; 
э. у́гля́ електропрові́дність ву́гі́лля; эффек-
ти́вная э. ефекти́вна електропрові́дність 

электропрофили́рование електропро-
філюва́ння 

электроразве́дка електроро́звідка, -ки, 
д. и п. -дці, р. мн. -док; э. ме́тодом сопро-
тивле́ния електроро́звідка ме́тодом о́пору 

электроразве́дочный, электроразве́дыва-
тельный електророзві́дувальний; цифрова́я 
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э-ная ста́нция цифрова́ електророз-
ві́дувальна ста́нція 

електророзві́дувальний; э-ная ста́нция 
електророзві́дувальна ста́нція 

электросва́рочный електрозва́рювальний; 
э. аппара́т електрозва́рювальний апара́т 

электросверло́ електросве́рдел, -дла, 
електросве́рдло, -ла, мн. -дла, -дел 

электросейсмо́граф електросейсмо́граф, 
-фа 

электроско́п електроско́п, -па 
электростати́ческий електростати́чний;  

э-кая инду́кция електростати́чна інду́кція; 
э-кая маши́на електростати́чна маши́на;  
э-кая си́ла електростати́чна си́ла; э-кая 
упру́гость растворе́ния електростати́чна 
пру́жність розчи́нення; э. ме́тод електроста-
ти́чний ме́тод; э. пылеула́вливатель елек-
тростати́чний пилоуло́влювач 

электротерми́ческий електротермі́чний; 
э. проце́сс електротермі́чний проце́с 

электротермоанемо́метр електротермо-
анемо́метр, -ра 

электротермо́метр електротермо́метр, -ра 
электроу́гольный електрову́гі́льний; 

э. графи́т електрову́гі́льний графі́т 
электроуплотне́ние електроущі́льнення 
электрофи́льтр електрофі́льтр, -ра 
электрофильтра́ция електрофільтра́ція, 

-ції 
электрохи́мия електрохі́мія, -мії 
электрохими́ческий електрохіміч́ний;  

э-кая акти́вность електрохімі́чна акти́в-
ність; э-кая си́ла електрохімі́чна си́ла; э. газ 
електрохімі́чний газоаналіза́тор 

эле́ктрум еле́ктрум, -му 
элели́т елелі́т, -ту 
элеме́нт елеме́нт, -та; аксиа́льный э. 

скульпту́ры аксіа́льний елеме́нт скуль-
пту́ри; акцессо́рный э. акцесо́рний еле-
ме́нт; анионоге́нные э-ты аніоноге́нні 
елеме́нти; атмофи́льный э. атмофі́льний 
елеме́нт; базитофи́льные э-ты базито-
фі́льні елеме́нти; биофи́льный э. біо-
фі́льний елеме́нт; веду́щий э. головни́й 
(провідни́й) елеме́нт; га́зовый э. га́зовий 
елеме́нт; гальвани́ческий э. гальвані́чний 
елеме́нт; гранитофи́льный хими́ческий э. 
гранітофі́льний хімі́чний елеме́нт; гра-
нитофо́бный хими́ческий э. граніто-
фо́бний хімі́чний елеме́нт; избы́точный э. 
надли́шковий елеме́нт; изомо́рфный э. 

ізомо́рфний елеме́нт; индика́торный э. 
індика́торний елеме́нт; катионоге́нный 
хими́ческий э. катіоноге́нний хімі́чний 
елеме́нти; когере́нтный э. когере́нтний 
елеме́нт; литофи́льный э. літофі́льний 
елеме́нт; неметалли́ческий э. немета-
лі́чний елеме́нт; отрица́тельный э. ві-
д'є́мний (негати́вний) елеме́нт; петро-
ге́нный э. петроге́нний елеме́нт; пи-
та́тельный э. живи́льний елеме́нт; поло-
жи́тельный тектони́ческий э. пози-
ти́вний тектоні́чний елеме́нт; породообра-
зу́ющий э. породотві́рний елеме́нт; ра-
диоакти́вные хими́ческие э-ты радіоак-
ти́вні хімі́чні елеме́нти; радиоакти́вный э. 
радіоакти́вний елеме́нт; рассе́янный э. 
розсія́ний елеме́нт; ре́дкий хими́ческий э. 
рі́дкісний хімі́чний елеме́нт; родона-
ча́льный э. родонача́льний елеме́нт; са-
моро́дный э. саморо́дний елеме́нт; свето-
чувстви́тельный э. світлочутли́вий еле-
ме́нт; свобо́дный от носи́теля э. ві́льний 
від носія́ елеме́нт; сидерофи́льный э. си-
дерофі́льний елеме́нт; скеле́тный э. ске-
ле́тний елеме́нт; сопу́тствующий э. супу́тній 
(супрові́дни́й) елеме́нт; стаби́льный э. ста-
бі́льний елеме́нт; структу́рный э. струк-
ту́рний елеме́нт; сухо́й э. сухи́й елеме́нт; 
тектони́ческий э. тектоні́чний елеме́нт; 
термоэлектри́ческий э. термоелектри́чний 
елеме́нт; теофи́льный э. теофі́льний еле-
ме́нт; техноге́нный э. техноге́нний еле-
ме́нт; типомо́рфный э. типомо́рфний 
елеме́нт; трансура́новый э. трансу-
ра́новий елеме́нт; фо́рменные э-ты у́гле́й 
фо́рмені елеме́нти ву́гі́лля; фотоэлек-
три́ческий э. фотоелектри́чний елеме́нт; 
халькофи́льный э. халькофі́льний еле-
ме́нт; хими́ческий э. хімі́чний елеме́нт; 
цикли́ческий э. циклі́чний елеме́нт; экзо-
тека́льный скеле́тный э. екзотека́льний 
скеле́тний елеме́нт; э. гидрогра́фии еле-
ме́нт гідрогра́фії; э. залега́ния пласта́ 
елеме́нт заляга́ння пласта́ (ша́ру); э. маг-
ни́тного по́ля елеме́нт магні́тного по́ля; 
э. отде́льности елеме́нт окре́мості; 
э. при́месей елеме́нт до́мішок; э. релье́фа 
елеме́нт рельє́фу; э. сбро́са елеме́нт ски́ду; 
э. сдви́га елеме́нт зсу́ву; э. с за́мкнутой 
це́пью елеме́нт із за́мкнутим ко́лом; 
э. симме́три́и елеме́нт симетрі́ї; э. сис-
те́мы елеме́нт систе́ми; э. постоя́нной 



эле эль 

895 

электродви́жущей си́лы елеме́нт по-
сті́йної електроруші́йної си́ли; э. среды́ 
елеме́нт середо́вища; э. строе́ния елеме́нт 
будо́ви; эндотека́льные скеле́тные э-ты 
ендотека́льні скеле́тні елеме́нти 

элемента́рный елемента́рний; поло-
жи́тельный э. ромбо́эдр позити́вний еле-
мента́рний ромбо́едр; э-ная волна́ елемен-
та́рна хви́ля; э-ная зо́на елемента́рна зо́на; 
э-ная при́зма елемента́рна при́зма; э-ная 
структу́рная едини́ца елемента́рна струк-
ту́рна одини́ця; э-ная фа́ция елемента́рна 
фа́ція; э-ная фо́рма елемента́рна фо́рма; 
э-ная части́ца елемента́рна ча́стка (час-
ти́нка); э-ная яче́йка елемента́рна ко-
мі́рка; э. ана́лиз елемента́рний ана́ліз; 
э. блок елемента́рний блок; э. графи́т 
елемента́рний графі́т; э. магни́т елемен-
та́рний магні́т; э. слой елемента́рний шар; 
э. соста́в елемента́рний склад; э. у́гол 
елемента́рний кут; э. у́гол поворо́та  
елемента́рний кут поворо́ту; э. циклоли́т 
елемента́рний циклолі́т 

элементариза́ция елементариза́ція, -ції 
элементарште́йн елементарште́йн, -ну 
элеме́нт-индика́тор елеме́нт-індика́тор, 

елеме́нта-індика́тора 
элементогенети́ческий елементогене-

ти́чний; э-кая прови́нция елементогене-
ти́чна прові́нція 

элеме́нт-при́месь елеме́нт-до́мішка, 
елеме́нта-до́мішки 

эленга́тский еленга́тський; э. ко́мплекс 
еленга́тський ко́мплекс 

элеоли́т елеолі́т, -ту 
элеоли́товый елеолі́товий; э. сиени́т 

елеолі́товий сієні́т 
элеоли́т-сиени́т елеолі́т-сієні́т, -ту 
элеонори́т елеонори́т, -ту 
элецикли́т елециклі́т, -ту 
элиази́т еліази́т, -ту 
элизио́нный елізі́йний 
эли́зия елі́зія, -зії 
элимина́ция еліміна́ція, -ції; о́бщая э. 

зага́льна еліміна́ція 
элиминацио́нный елімінаці́йний 
э́ли-руби́н е́лі-рубі́н, -на 
э́лис е́ліс, -са 
эли́т елі́т, -ту 
элитора́ль елітора́ль, -лі, т. -ллю 
эли́тра елі́тра, -ри 
элитри́диум елітри́діум, -му 

элитроптери́гия елітроптери́гія, -гії 
элладоте́рий еладоте́рій, -рію 
эллахери́т елахери́т, -ту 
эллестади́т елестади́т, -ту 
эллиноцера́совый еліноцера́совий; э-вая 

перегоро́дочная ли́ния еліноцера́сова 
перегоро́дкова лі́нія 

эллипохоани́товый еліпохоані́товий; 
э. сифо́н еліпохоані́товий сифо́н 

э́ллипс е́ліпс, -са; э́. напряже́ния е́ліпс 
напру́ги; э́. рассе́ивания е́ліпс розсі́яння 
(розсі́ювання) 

эллипсови́дный еліпсоподі́бний; э-ная 
отде́льность еліпсоподі́бна окре́мість 

эллипсо́ид еліпсо́їд, -да; расслоённый э. 
розшаро́ваний еліпсо́їд; растя́нутый э. 
розтя́гнений (розтя́гнутий) еліпсо́їд; 
сплю́щенный э. сплю́щений еліпсо́їд;  
удлинённый э. подо́вжений (здо́вжений, 
ви́довжений) еліпсо́їд; э. враще́ния еліпсо́їд 
оберта́ння; э. деформа́ции еліпсо́їд дефор-
ма́ції; э. напряже́ния еліпсо́їд напру́ги; 
э. показа́телей преломле́ния еліпсо́їд показ-
никі́в зало́млення; э. упру́гости еліпсо́їд 
пру́жності; э. фо́рмы еліпсо́їд фо́рми 

эллипсоида́льный еліпсоїда́льний; э-ная 
ла́ва еліпсоїда́льна ла́ва; э-ная структу́ра 
еліпсоїда́льна структу́ра 

эллипсо́идный еліпсо́їдний 
эллипти́ческий еліпти́чний; э-кая ко-

ордина́та еліпти́чна координа́та; э-кая 
структу́ра еліпти́чна структу́ра; э. лист 
еліпти́чний лист 

эллипти́чность еліпти́чність, -ності, т.  
-ністю 

эллиси́т еліси́т, -ту 
эллоли́т елолі́т, -ту 
эллони́т елоні́т, -ту 
элонга́ция елонга́ція, -ції 
элопи́да елопі́да, -ди 
эльбаи́т ельбаї́т, -ту 
эльба́йт ельба́йт, -ту 
эльбрусси́т ельбруси́т, -ту 
э́льбский е́льбський; э́-кая фа́за оледе-

не́ния е́льбська фа́за зледені́ння (заледе-
ні́ння); э́-кое оледене́ние е́льбське зледе-
ні́ння (заледені́ння) 

эльва́н ельва́н, -ну 
эльвани́т ельвані́т, -ту 
эльдорадои́т ельдорадої́т, -ту 
элькери́т елькери́т, -ту 
элькони́т ельконі́т, -ту 
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эльпастоли́т ельпастолі́т, -ту 
эльпиди́т ельпіди́т, -ту 
эльрокви́т ельрокві́т, -ту 
эльсворти́т ельсворти́т, -ту 
эльси́т ельси́т, -ту 
эльсо́нский ельсо́нський; э-кая скла́д-

чатость ельсо́нська складча́стість; э-кая 
эпо́ха скла́дчатости ельсо́нська епо́ха 
складча́стості 

э́льстер-заали́йский е́льстер-заалі́йський; 
э́.-з-кое межледнико́вье е́льстер-заалі́йське 
міжльодовикі́в'я 

э́льстерский е́льстерський; э́-кое оледене́-
ние е́льстерське зледені́ння (заледені́ння) 

эльтиге́н-орте́льский ельтиге́н-орте́ль-
ський; Э.-О-кая му́льда Ельтиге́н-
Орте́льська му́льда 

эльфсдальфоноли́т ельфсдальфонолі́т, -ту 
эльфсторпи́т ельфсторпі́т, -ту 
элюа́т елюа́т, -ту 
элюа́ция елюа́ція, -ції; хроматогра-

фи́ческая э. хроматографіч́на елюа́ція 
элювиа́льный елювіа́льний; э-ная 

бре́кчия елювіа́льна бре́кчія; э-ная гли́на 
елювіа́льна гли́на; э-ная зо́на елювіа́льна 
зо́на; э-ная по́чва елювіа́льний ґрунт;  
э-ная ро́ссыпь елювіа́льне розси́пище (елю-
віа́льний ро́зсип); э-ные отложе́ния елю-
віа́льні ві́дклади; э. горизо́нт елювіа́льний 
горизо́нт; э. орео́л елювіа́льний орео́л 

элювиа́ция елювіа́ція, -ції 
элювии́т елювії́т, -ту 
элю́вий елю́вій, -вію; биоге́нный э. біо-

ге́нний елю́вій; гиперге́нный э. гіперге́нний 
елю́вій; криоге́нный э. кріоге́нний елю́вій; 
механоге́нный э. механоге́нний елю́вій; 
термоге́нный э. термоге́нний елю́вій; хемо-
ге́нный э. хемоге́нний елю́вій 

элюи́рование елююва́ння 
элю́ция елю́ція, -ції 
эляйси́нг еляйси́нг, -гу 
эма́ль ема́ль, -лі, т. -ллю 
эмальди́н емальди́н, -ну 
эма́н ема́н, -на 
эманацио́нный еманаці́йний; тре́ковая 

э-ная съёмка тре́кове еманаці́йне зні-
ма́ння (тре́кова еманаці́йна зйо́мка); э-ная 
дифференциа́ция еманаці́йна диферен-
ціа́ція; э-ная ка́мера еманаці́йна ка́мера; 
э-ная съёмка еманаці́йне зніма́ння (ема-
наці́йна зйо́мка); э-ное месторожде́ние 

еманаці́йне родо́вище; э. ме́тод емана-
ці́йний ме́тод 

эмана́ция емана́ція, -ції; вре́дная э. шкід-
ли́ва емана́ція; магмати́ческая э. магма-
ти́чна емана́ція; металлоно́сная э. мета-
лоно́сна емана́ція; непосре́дственная э. 
безпосере́дня емана́ція; пироге́нная э. піро-
ге́нна емана́ція; свобо́дная э. ві́льна ема-
на́ція; свя́занная э. зв'я́зана емана́ція; э. га́за 
емана́ція га́зу; э. ра́дия емана́ція ра́дію 

эма́ний ема́ній, -нію 
эмани́рование еманува́ння; э. го́рных 

поро́д еманува́ння гірськи́х порі́д 
эмани́ровать[ся] еманува́ти[ся], -ну́є[ться] 
эмано́метр емано́метр, -ра 
эмбатоли́т ембатолі́т, -ту 
эмбатоли́товый ембатолі́товий; э-вая 

гру́ппа месторожде́ний ембатолі́това 
гру́па родо́вищ; э-вое месторожде́ние 
ембатолі́тове родо́вище; э. тип месторож-
де́ний ембатолі́товий тип родо́вищ 

эмболи́т емболіт́, -ту 
эмболоме́рный емболомір́ний; э-ные 

земново́дные емболомір́ні земново́дні 
эмбриоадапта́ция ембріоадапта́ція, -ції 
эмбриоло́гия ембріоло́гія, -гії 
эмбрио́н ембріо́н, -на; э. вулка́на  

ембріо́н вулка́на 
эмбриона́льный ембріона́льний; э-ная 

ка́мера ембріона́льна ка́мера; э-ная ра́кови-
на ембріона́льна черепа́шка (му́шля, ско́йка); 
э-ная скульпту́ра ембріона́льна скульпту́ра; 
э-ная ста́дия ембріона́льна ста́дія; э-ная 
яче́йка ембріона́льна комі́рка; э. аппара́т 
ембріона́льний апара́т; э. вулка́н ембріо-
на́льний вулка́н; э. тип ембріона́льний тип 

эмбрити́т ембріти́т, -ту 
эмелеуси́т емелеуси́т, -ту 
эмера́ла емера́ла, -ли 
эмерали́т емералі́т, -ту 
эмеральди́н емеральди́н, -ну 
эмеральди́т емеральди́т, -ту 
эмераульди́т емераульди́т, -ту 
эмердже́нтный емердже́нтний; э-ное 

сво́йство емердже́нтна власти́вість; э-ная 
эволю́ция емердже́нтна еволю́ція 

эмерили́т емерилі́т, -ту 
эмери́т емери́т, -ту 
эме́рсия еме́рсія, -сії 
эмигра́ция емігра́ція, -ції; э. углеводо-

ро́дов емігра́ція вуглево́днів 
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эмилиа́нский еміліа́нський; э. век емі-
ліа́нський вік 

эмили́т еміліт́, -ту 
эмильди́н емільди́н, -ну 
эми́ссия емі́сія, -сії; э. га́за емі́сія га́зу; 

электро́нная э. електро́нна емі́сія 
эмиссио́нный емісі́йний 
эммони́т емоні́т, -ту 
эммонси́т емонси́т, -ту 
эмпиревмати́ческий емпіревмати́чний 
эмпири́ческий емпіри́чний; э-кая за-

ви́симость емпіри́чна зале́жність; э-кая 
фо́рмула емпіри́чна фо́рмула; э. коэффи-
цие́нт емпіри́чний коефіціє́нт; э. у́ровень 
емпіри́чний рі́вень 

эмплекти́т емплекти́т, -ту  
эмпо́дий емпо́дій, -дію 
эмпо́диум емпо́діум, -му 
эмпресси́т емпреси́т, -ту 
э́мский е́мський; э́. век е́мський вік; 

э́. я́рус е́мський я́рус 
эмульга́тор емульга́тор, -ра 
эмульги́рованный емульго́ваний; э-ная 

нефть емульго́вана на́фта 
эмульги́ровать[ся] емульгува́ти[ся], -гу́ю, 

-гу́єш, -гу́є[ться] 
эмульсио́нный емульсі́йний; э-ная 

ма́гма емульсі́йна ма́гма; э-ная струк-
ту́ра емульсі́йна структу́ра; э-ное вклю-
че́ние емульсі́йне вклю́чення; э. раство́р 
емульсі́йний ро́зчин 

эму́льсия ему́льсія, -сії; нефтяна́я э. 
на́фто́ва ему́льсія 

эмульсо́ид емульсо́їд, -да 
эмфоли́т емфоліт́, -ту 
э́мшер е́мшер, -ру 
э́мшерский е́мшерський; э́. я́рус 

е́мшерський я́рус 
энали́т еналі́т, -ту 
эналлоге́нный еналоге́нний; э-ное 

включе́ние еналоге́нне вклю́чення; э-ные 
хадали́ты еналоге́нні хадалі́ти 

энантиоморфи́зм енантіоморфі́зм, -му 
энантиомо́рфный енантіомо́рфний; э-ная 

фо́рма енантіомо́рфна фо́рма; э. криста́лл 
енантіомо́рфний криста́л 

энантиотропи́зм енантіотропі́зм, -му 
энантиотро́пный енантіотро́пний; э-ное 

вещество́ енантіотро́пна речовина́; э. по-
лиморфи́зм енантіотро́пний поліморфі́зм 

энарги́т енаргі́т, -ту 

энвароментализа́ция енвароменталіза́ція, 
-ції 

энвароментали́стский енвароменталі́ст-
ський 

энгадини́т енгадині́т, -ту 
энгедра́льный енгедра́льний 
энгельгарди́т енгельгарди́т, -ту 
энгидри́т енгідри́т, -ту 
энгидри́товый енгідри́товий 
энги́дро енгі́дро (нескл.) 
энги́дрос енгі́дрос, -су 
энглестони́т енглестоні́т, -ту 
энглиши́т енгліши́т, -ту 
энгльбурги́т енгльбургі́т, -ту 
эндейоли́т ендейолі́т, -ту 
энделлиони́т енделіоні́т, -ту 
энделли́т енделі́т, -ту 
эндеми́зм ендемі́зм, -му 
энде́мик енде́мік, -ка 
эндеми́ческий ендемі́чний; э. таксо́н 

ендемі́чний таксо́н 
эндеми́чный ендемі́чний 
эндерби́т ендербі́т, -ту 
эндерми́зм ендермі́зм, -му 
эндетоге́нный ендетоге́нний; э. проце́сс 

ендетоге́нний проце́с 
эндиопси́д ендіопси́д, -ду 
энди́т енди́т, -ту 
эндлихи́т ендліхі́т, -ту 
эндобатоли́товый ендобатолі́товий; э-вая 

гру́ппа месторожде́ний ендобатолі́това 
гру́па родо́вищ; э. тип месторожде́ний 
ендобатолі́товий тип родо́вищ 

эндобатоли́ческий ендобатолі́чний 
эндобе́нтос ендобе́нтос, -са 
эндобио́з ендобіо́з, -зу 
эндобиосфе́ра ендобіосфе́ра, -ри 
эндобласте́з ендобласте́з, -зу 
эндово́доросли мн. ендово́дорості, -тей 
эндогастри́ческий ендогастри́чний; э-кая 

ра́ковина ендогастри́чна черепа́шка (му́шля, 
ско́йка) 

эндогене́з ендогене́з, -зу 
эндогенети́ческий ендогенети́чний; э-кая 

деформа́ция ендогенети́чна деформа́ція; 
э. клива́ж ендогенети́чний кліва́ж; 
э. флюи́д ендогенети́чний флюї́д 

эндоге́нный ендоге́нний; э-ная дефор-
ма́ция ендоге́нна деформа́ція; э-ная кар-
бонитиза́ция ендоге́нна карбонітиза́ція;  
э-ная поро́да ендоге́нна поро́да; э-ная 
руда́ ендоге́нна руда́; э-ная составна́я 
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часть ендоге́нна складова́ части́на; э-ная 
тексту́ра ендоге́нна тексту́ра; э-ное 
включе́ние ендоге́нне вклю́чення; э-ное 
месторожде́ние ендоге́нне родо́вище; 
э. клива́ж ендоге́нний кліва́ж; э. ку́пол 
ендоге́нна ба́ня (ендоге́нний ку́пол); 
э. пожа́р ендоге́нна поже́жа; э. проце́сс 
ендоге́нний проце́с 

эндогеодина́мика ендогеодина́міка, -ки, 
д. и п. -міці 

эндогидратоге́нный ендогідратоге́нний 
эндо́глиф ендо́гліф, -фа 
эндогре́йзен ендогре́йзен, -на 
эндода́йка ендода́йка, -ки, д. и п. -йці,  

р. мн. -йок 
эндоко́н ендоко́н, -ну 
эндокони́д ендоконі́д, -ду 
эндоконта́кт ендоконта́кт, -ту 
эндоконта́ктовый, эндоконта́ктный 

ендоконта́ктовий, ендоконта́ктний; э-вая 
(э-ная) поро́да ендоконта́ктова (ендокон-
та́ктна) поро́да; э-вое (э-ное) измене́ние 
ендоконта́ктова (ендоконта́ктна) змі́на 

эндокри́птия ендокри́птія, -тії 
эндокри́птный ендокри́птний 
эндолити́ческий ендоліти́чний; э-кая 

бре́кчия ендоліти́чна бре́кчія 
эндомагмати́ты мн. ендомагмати́ти, -тів 
эндомагмати́ческий ендомагмати́чний; 

э-кая дифференциа́ция ендомагмати́чна 
диференціа́ція 

эндометамагмати́ты мн. ендометамаг-
мати́ти, -тів 

эндометаморфи́зм ендометаморфі́зм, -му 
эндомо́рф ендомо́рф, -фа 
эндоморфи́зм ендоморфі́зм, -му 
эндомо́рфный ендомо́рфний; э-ная зо́на 

ендомо́рфна зо́на 
эндоморфо́з ендоморфо́з, -зу 
эндонэкзи́на ендонекзи́на, -ни 
эндооэ́циум ендоое́ціум, -му 
эндопи́к ендопі́к, -ка 
эндоподи́т ендоподи́т, -ту 
эндополигенети́ческий ендополігене-

ти́чний 
эндополиге́нный ендополіге́нний 
эндопо́ра ендопо́ра, -ри 
эндореи́зм ендореї́зм, -му 
эндорудогене́з ендорудогене́з, -зу 
эндосомати́ческий ендосомати́чний;  

э-кая систе́ма ендосомати́чна систе́ма 

эндостати́ческий ендостати́чний; э-кая 
бре́кчия ендостати́чна бре́кчія 

эндосе́пта ендосе́пта, -ти 
эндосимбио́з ендосимбіо́з, -зу 
эндосифо́н ендосифо́н, -на 
эндосифо́нный ендосифо́нний; э-ная 

подкла́дка ендосифо́нна підкла́дка; э-ная 
ткань ендосифо́нна ткани́на; э-ная 
тру́бка ендосифо́нна тру́бка; э-ные отло-
же́ния ендосифо́нні ві́дклади; э-ные плас-
ти́ны ендосифо́нні пласти́ни; э. ко́нус 
ендосифо́нний ко́нус; э. цили́ндр ендоси-
фо́нний цилі́ндр 

эндоска́рн ендоска́рн, -ну 
эндоскеле́т ендоскеле́т, -та 
эндоско́п ендоско́п, -па 
эндоскопи́я ендоскопі́я, -пі́ї 
эндо́смос ендо́смос, -су; электри́ческий э. 

електри́чний ендо́смос 
эндотека́льный ендотека́льний; э-ные 

скеле́тные элеме́нты ендотека́льні ске-
ле́тні елеме́нти 

эндотерми́т ендотермі́т, -ту 
эндотерми́ческий ендотермі́чний; э-кая 

реа́кция ендотермі́чна реа́кція; э. эффе́кт 
ендотермі́чний ефе́кт 

эндоти́рованный ендото́ваний; э-ная 
ра́ковина ендото́вана черепа́шка (му́шля, 
ско́йка) 

эндотиро́идный ендотиро́їдний 
эндотоми́ческий ендотомі́чний 
эндотро́фный ендотро́фний; э-ная ми-

кори́за ендотро́фна мікори́за 
эндофи́т ендофі́т, -ту 
эндоэколо́гия ендоеколо́гія, -гії 
эндоэффе́кт ендоефе́кт, -ту 
эндрюси́т ендрюси́т, -ту 
энеоли́т енеолі́т, -ту 
энергети́ческий енергети́чний; возбуж-

дённое э-кое состоя́ние збу́джений енерге-
ти́чний стан; э-кие пото́ки енергети́чні 
пото́ки; э-кие ресу́рсы енергети́чні ре-
су́рси; э. коэффицие́нт енергети́чний кое-
фіціє́нт; э. спектр га́мма-излуче́ния енер-
гети́чний спектр га́мма-випромі́нювання; 
э. у́ровень енергети́чний рі́вень; э-кое 
разделе́ние енергети́чний по́діл; э-кое 
распределе́ние енергети́чний розпо́діл 

эне́ргия ене́ргія, -гії; вну́тренняя э. 
вну́трішня ене́ргія; ло́жная э. неспра́вжня 
ене́ргія; пласти́чная э. пласти́чна ене́ргія; 
пластова́я э. пластова́ (шарова́) ене́ргія; 
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поро́говая э. я́дерных реа́кций поро́гова 
ене́ргія я́дерних реа́кцій; свобо́дная э. 
ві́льна ене́ргія; уде́льная э. пито́ма ене́ргія; 
э. активиза́ции ене́ргія активіза́ції; э. оле-
дене́ния ене́ргія зледені́ння (заледені́ння); 
э. радиоакти́вного распа́да ене́ргія радіоак-
ти́вного ро́зпаду; э. релье́фа ене́ргія ре-
льє́фу; э. решётки ене́ргія ґра́ток; э. свето-
преломле́ния ене́ргія світлозало́млення; 
э. свя́зи ене́ргія зв'язку́ 

энергоёмкость енергоє́мність, -ності, т. 
-ністю, енергоє́мкість, -кості, т. -кістю 

энергохромати́зм енергохромати́зм, -му 
энигмати́т енігмати́т, -ту 
эниди́т еніди́т, -ту 
энизи́т енізи́т, -ту 
эните́ка еніте́ка, -ки, д. и п. -те́ці, р. мн.  

-те́к; база́льная э. база́льна еніте́ка 
энкрини́т енкрині́т, -ту 
энкрини́товый енкрині́товий; э. извест-

ня́к енкрині́товий вапня́к 
энномокло́ны мн. еномокло́ни, -нів 
энстати́т енстати́т, -ту 
энстати́т-авги́т енстати́т-авгі́т, -ту 
энстатити́т енстатити́т, -ту 
энстати́товый енстати́товий; э. андези́т 

енстати́товий андези́т; э. ахондри́т енста-
ти́товий ахондри́т; э. диаба́з енстати́товий 
діаба́з; э. перидоти́т енстати́товий пери-
доти́т; э. хондри́т енстати́товий хондри́т 

энстатоли́т енстатолі́т, -ту 
энстени́т енстені́т, -ту 
энтаблату́ра ентаблату́ра, -ри 
энтальпи́йность ентальпі́йність, -ності, 

т. -ністю; э. га́за ентальпі́йність га́зу 
энтальпи́я ентальпі́я, -пі́ї 
энте́ксис енте́ксис, -су 
энтелодо́нт ентелодо́нт, -та 
энтероли́товый ентеролі́товий; э-вое 

строе́ние ентеролі́това будо́ва 
энтокинети́ческий ентокінети́чний 
энтокони́д ентоконі́д, -ду 
энтомодо́нтный ентомодо́нтний; э. замо́к 

ентомодо́нтний замо́к 
энтомофи́льный ентомофі́льний; э-ное 

расте́ние ентомофі́льна росли́на 
энтооли́т ентоолі́т, -ту 
энтооли́товый ентоолі́товий; э-вое 

строе́ние ентоолі́това будо́ва 
эносе́пта еносе́пта, -ти 
энтропи́я ентропі́я, -пії́ 
эоандези́т еоандези́т, -ту 

эоархе́й еоархе́й, -хе́ю 
эовулкани́ческий еовулкані́чний 
эоге́йский еоге́йський 
эоге́н еоге́н, -ну 
эогенети́ческий еогенети́чний 
эогеосинклина́ль еогеосинкліна́ль, -лі, 

т. -ллю 
эоге́я еоге́я, -ге́ї 
эодаци́т еодаци́т, -ту 
эодево́н еодево́н, -ну 
эози́т еози́т, -ту 
эозо́й еозо́й, -зою 
эозо́йский еозо́йський; э-кая гру́ппа  

еозо́йська гру́па 
эозо́н еозо́н, -ну 
эозо́новый еозо́новий; э-вая структу́ра 

еозо́нова структу́ра 
эоке́мбрий еоке́мбрій, -рію 
эокриста́лл еокриста́л, -ла 
эолиани́т еоліані́т, -ту 
эоли́т еолі́т, -ту 
эолити́ческий еоліти́чний 
эо́лово-обло́мочный ео́лово-ула́мковий 
эо́ловый ео́ловий; э-вая ба́льма ео́лова 

ба́льма; э-вая впа́дина ео́лова запа́дина;  
э-вая гли́на ео́лова гли́на; э-вая денуда́ция 
ео́лова денуда́ція; э-вая де́ятельность 
ео́лова дія́льність; э-вая зо́на ео́лова зо́на;  
э-вая поро́да ео́лова поро́да; э-вая ро́ссыпь 
ео́лове розси́пище (ео́ловий ро́зсип); э-вая 
слои́стость (слоева́тость) ео́лова шару-
ва́тість; э-вая фо́рма релье́фа ео́лова фо́рма 
рельє́фу; э-вое шлифова́ние ео́лове шлі-
фува́ння; э-вые оса́дки ео́лові оса́дки;  
э-вые отложе́ния ео́лові ві́дклади; э-вые 
фа́ции ео́лові фа́ції; э. многогра́нник 
ео́ловий багатогра́нник; э. песо́к ео́ловий 
пісо́к; э. проце́сс ео́ловий проце́с; э. столб 
ео́ловий стовп; э. тип косо́й симме́три́и 
ео́ловий тип ко́сої симетрі́ї 

эо́н ео́н, -ну; криптозо́йский э. крипто-
зо́йський ео́н; фанерозо́йский э. фанеро-
зо́йський ео́н 

эоноте́ма еоноте́ма, -ми; фанерозо́йская э. 
фанерозо́йська еоноте́ма 

эопалеозо́й еопалеозо́й, -зо́ю 
эоплатфо́рма еоплатфо́рма, -ми 
эоплейстоце́н еоплейстоце́н, -ну 
эоплейстоце́новый еоплейстоце́новий; 

э-вая фа́за еоплейстоце́нова фа́за 
эопози́ция еопози́ція, -ції 
эориоли́т еоріолі́т, -ту 
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эосфори́т еосфори́т, -ту 
эофи́т еофі́т, -ту 
эофи́товый еофі́товий 
эоце́н еоце́н, -ну 
эоце́новый еоце́новий; э. отде́л 

еоце́новий ві́дділ 
эпархе́йский епархе́йський; э-кая се́рия 

епархе́йська се́рія; э. интерва́л епар-
хе́йський інтерва́л 

эпейри́ческий епейри́чний 
эпейрогене́з, эпейрогене́зис епейроге-

не́з, -зу, епейрогене́зис, -су 
эпейрогенети́ческий епейрогенети́чний; 

э. пери́од епейрогенети́чний пері́од; 
э. проце́сс епейрогенети́чний проце́с 

эпейрогени́ческий епейрогені́чний;  
э-кие колеба́ния епейрогені́чні коли-
ва́ння; э-кое движе́ние епейрогені́чний 
(колива́льний) рух; э-кое мо́ре епейроге-
ні́чне мо́ре; э-кое опуска́ние епейроге-
ні́чне опуска́ння; э-кое подня́тие епейро-
гені́чне підняття́ 

эпейрогени́я епейрогені́я, -ні́ї 
эпейрокла́зы мн. епейрокла́зи, -зів 
эпейролите́ма епейроліте́ма, -ми 
эпейрофоре́з епейрофоре́з, -зу 
эпиантиклина́льный епіантикліна́льний; 

э. сброс епіантикліна́льний скид 
эпиастери́зм епіастери́зм, -му 
эпибатиа́ль епібатіа́ль, -лі, т. -ллю 
эпибатоли́товый епібатолі́товий; э-вая 

гру́ппа месторожде́ний епібатолі́това 
гру́па родо́вищ; э. тип месторожде́ний 
епібатолі́товий тип родо́вищ; э-вое место-
рожде́ние епібатолі́тове родо́вище 

эпиболи́т епіболі́т, -ту 
эпибо́ль епібо́ль, -лю, т. -лем 
эпибуги́т епібугі́т, -ту 
эпибуланжери́т епібуланжери́т, -ту 
эпиво́доросли мн. епіво́дорості, -тей 
эпига́ббро епіга́бро (нескл.) 
эпигене́з епігене́з, -зу 
эпигенети́ческий епігенети́чний; э-кая 

бре́кчия епігенети́чна бре́кчія; э-кая до-
ли́на епігенети́чна доли́на; э-кая зола́ 
епігенети́чна зола́; э-кая конкре́ция епі-
генети́чна конкре́ція; э-кая река́ епігене-
ти́чна рі́чка (ріка́); э-кая систе́ма епігене-
ти́чна систе́ма; э-кие месторожде́ния 
епігенети́чні родо́вища; э-кие отложе́ния 
епігенети́чні ві́дклади; э. диагене́з епіге-
нети́чний діагене́з; э. доломи́т епігене-

ти́чний доломі́т; э. ландша́фт епігене-
ти́чний ландша́фт; э. меа́ндр епігене-
ти́чний меа́ндр; э. минера́л епігенети́чний 
мінера́л; э. пото́к епігенети́чний поті́к;  
э-кое несогла́сие епігенети́чна незгі́дність 

эпигени́т епігені́т, -ту 
эпиге́нный епіге́нний; э-ная ста́дия епі-

ге́нна ста́дія 
эпиглауби́т епіглаубі́т, -ту 
эпигне́йс епігне́йс, -су 
эпиго́н епіго́н, -ну 
эпигона́ль епігона́ль, -лі, т. -ллю 
эпиграни́т епіграні́т, -ту 
эпидельто́идный епідельто́їдний; э-ная 

табли́чка епідельто́їдна табли́чка 
эпидесми́н епідесмі́н, -ну 
эпидиаба́з епідіаба́з, -зу 
эпидиагене́з епідіагене́з, -зу 
эпидидими́т епідидимі́т, -ту 
эпидиори́т епідіори́т, -ту 
эпидози́т епідози́т, -ту 
эпидо́т епідо́т, -ту; ма́рганцевый э. 

ма́рганце́вий (манга́новий) епідо́т; тёмно-
зелёный норве́жский э. те́мно-зеле́ний 
норве́зький епідо́т 

эпидотглаукофа́новый епідотглауко-
фа́новий; э-вая фа́ция епідотглауко-
фа́нова фа́ція 

эпидотиза́ция епідотиза́ція, -ції 
эпидоти́т епідоти́т, -ту 
эпидо́товый епідо́товий; э. песо́к епі-

до́товий пісо́к; э. сла́нец епідо́товий 
сла́нець 

эпизити́зм епізити́зм, -му 
эпизо́д епізо́д, -ду; э. геомагни́тного 

по́ля епізо́д геомагні́тного по́ля; э. по-
ля́рности епізо́д поля́рності 

эпизо́на епізо́на, -ни 
эпикинеге́ны мн. епікінеге́ни, -нів 
эпикла́з епікла́з, -зу 
эпикла́ст епікла́ст, -ту 
эпикласти́ческий епікласти́чний 
эпикокси́т епікокси́т, -ту 
эпиконтинента́льный епіконтинента́ль-

ний; э-ное мо́ре епіконтинента́льне мо́ре 
эпикраниа́льный епікраніа́льний; э. шов 

епікраніа́льний шов 
эпикра́ниум епікра́ніум, -му 
эпикрато́нный епікрато́нний; э-ная 

структу́ра епікрато́нна структу́ра 
эпикристалли́ческий епікристалі́чний 
эпилейци́т епілейци́т, -ту 
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эпилейци́товый епілейци́товий 
эпилимнио́н епілімніо́н, -ну 
эпилитора́ль епілітора́ль, -лі, т. -ллю 
эпима́гма епіма́гма, -ми 
эпимагмати́ческий епімагмати́чний 
эпиме́ра епіме́ра, -ри 
эпимери́т епімери́т, -ту 
эпиме́рум епіме́рум, -му 
эпиме́р епіме́р, -ру 
эпиметаморфи́зм епіметаморфі́зм, -му 
эпимиллери́т епімілери́т, -ту 
эпиморфо́з епіморфо́з, -зу 
эпинантроли́т епінантролі́т, -ту 
эпинекто́н епінекто́н, -ну 
эпинекто́нный епінекто́нний; э-ные ор-

гани́змы епінекто́нні органі́зми 
эпиойки́я епіойкі́я, -кі́ї 
эпио́рнис епіо́рніс, -су 
эпиорогени́ческий епіорогені́чний 
эпиофи́т епіофі́т, -ту 
эпипалеоли́т епіпалеолі́т, -ту 
эпипаракла́з епіпаракла́з, -зу 
эпипелагиа́ль епіпелагіа́ль, -лі, т. -ллю 
эпиперисфе́ра епіперисфе́ра, -ри 
эпипланкто́н епіпланкто́н, -ну 
эпипланкто́нный епіпланкто́нний 
эпиплатфо́рменный епіплатфо́рмний; 

э. ороге́н епіплатфо́рмний ороге́н 
эпиподи́т епіподи́т, -ту 
эпипоро́да епіпоро́да, -ди 
эпипрое́ктор епіпрое́ктор, -ра 
эпипротерозо́й епіпротерозо́й, -зо́ю 
эпирогене́з епірогене́з, -зу 
эпирогене́зис епірогене́зис, -су 
эпиро́стр епіро́стр, -ру 
эпирофоре́з епірофоре́з, -зу 
эписепта́льный епісепта́льний; э-ные 

отложе́ния епісепта́льні ві́дклади 
эписиени́т епісієні́т, -ту 
эписла́нец епісла́нець, -нцю, т. -нцем 
эписпо́рий епіспо́рій, -рія 
эписта́з епіста́з, -зу 
эпистерео́м епістерео́м, -му 
эпистерна́льный епістерна́льний; э-ная 

пласти́нка епістерна́льна пласти́нка 
эпистерни́т епістерні́т, -ту 
эпистильби́т епістильбі́т, -ту 
эпистоли́т епістолі́т, -ту 
эпитакси́ческий епітакси́чний; э. сро́сток 

епітакси́чний зро́сток 
эпита́ксия епіта́ксія, -сії 
эпите́ка епіте́ка, -ки, д. и п. -те́ці 

эпитека́льный епітека́льний 
эпитекто́ника епітекто́ніка, -ки, д. и п.  

-ніці 
эпитерма́льный епітерма́льний; э-ная 

жи́ла епітерма́льна жи́ла; э-ное месторо-
жде́ние епітерма́льне родо́вище; э. мине-
ра́л епітерма́льний мінера́л 

эпитири́дий-фора́мен епітири́дій-
фора́мен, -на 

эпифа́ринкс епіфа́ринкс, -са 
эпифа́уна епіфа́уна, -ни 
эпифани́т епіфані́т, -ту 
эпифи́т епіфі́т, -ту 
эпифи́тный епіфі́тний 
эпифи́товый епіфі́товий 
эпифо́кус епіфо́кус, -са 
эпихлори́т епіхлори́т, -ту 
эпихлори́товый епіхлори́товий 
эпице́нтр епіце́нтр, -ру; э. землетря-

се́ния епіце́нтр замлетру́су 
эпицентра́льный епіцентра́льний; э-ная 

о́бласть епіцентра́льна о́бласть; э-ное рас-
стоя́ние епіцентра́льна ві́дстань (ві́ддаль) 

эпици́кл епіци́кл, -лу 
эпицикло́ида епіцикло́їда, -ди 
эпиэвгеосинклина́ль епіевгеосинклі-

на́ль, -лі, т. -ллю 
эпоплейстоце́н епоплейстоце́н, -на 
эпопти́ческий епопти́чний; э-кая фи-

гу́ра епопти́чна фігу́ра 
эпо́ха епо́ха, -хи, д. и п. епо́сі; археоло-

ги́ческая э. археологі́чна епо́ха; аше́льс-
кая э. аше́льська епо́ха; ве́рхняя э. четве-
рти́чного пери́ода ве́рхня епо́ха четвер-
ти́нного пері́оду; вю́рмская э. вю́рмська 
епо́ха; геохими́ческая э. геохімі́чна епо́ха; 
керфе́нская э. керфе́нська епо́ха; клима-
ти́ческая э. клімати́чна епо́ха; ледни-
ко́вая э. льодовико́ва епо́ха; манли́йская э. 
манлі́йська епо́ха; межледнико́вая э. між-
льодовико́ва епо́ха; мерио́нстская э.  
меріо́нстська епо́ха; металлогени́ческая э. 
металогені́чна епо́ха; ми́ндельская лед-
нико́вая э. мі́ндельська льодовико́ва 
епо́ха; мустье́рская э. мустьє́рська епо́ха; 
неоко́нская э. неоко́нська епо́ха; но-
ве́йшая э. нові́тня епо́ха; олдуве́йская э. 
олдуве́йська епо́ха; палеоге́новая э. па-
леоге́нова епо́ха; палеоце́новая э. палео-
це́нова епо́ха; плейстоце́новая э. плей-
стоце́нова епо́ха; плиоце́новая э. пліо-
це́нова епо́ха; по́здняя леднико́вая э. 
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пі́зня льодовико́ва епо́ха; по́здняя э. пі́зня 
епо́ха; послеледнико́вая э. післяльодови-
ко́ва епо́ха; ра́нняя э. ра́ння епо́ха; санга-
мо́нская э. сангамо́нська епо́ха; сенд-
деви́тская э. сенд-деві́тська епо́ха; си-
ле́зская э. силе́зька епо́ха; ски́фская э. 
скі́фська епоха; совреме́нная э. суча́сна 
епо́ха; сре́дняя э. сере́дня епо́ха; эль-
со́нская э. скла́дчатости ельсо́нська 
епо́ха складча́стості; э. бро́нзы епо́ха 
бро́нзи; э. горообразова́ния эпо́ха гороут-
во́рення; э. палеоли́та епо́ха палеолі́ту; 
э. рудообразова́ния епо́ха рудоутво́рення; 
э. сва́йных постро́ек епо́ха па́льових спо-
ру́д; э. тектони́ческой ативиза́ции епо́ха 
тектоні́чної активіза́ції 

эпсоми́т епсомі́т, -ту 
э́ра е́ра, -ри; агностозо́йская э́. агносто-

зо́йська е́ра; азо́йская э́. азо́йська е́ра; 
альго́нская э́. альго́нська е́ра; архе́йская э́. 
архе́йська е́ра; археозо́йская э́. архео-
зо́йська е́ра; втори́чная э́. втори́нна е́ра; 
кайнозо́йская э́. кайнозо́йська е́ра; мезо-
зо́йская э́. мезозо́йська е́ра; мезофи́тная э́. 
мезофі́тна е́ра; палеозо́йская э́. палео-
зо́йська е́ра; протерозо́йская э́. протеро-
зо́йська е́ра; психозо́йская э́. психо-
зо́йська е́ра 

эрате́ма ерате́ма, -ми; кайнозо́йская э. 
кайнозо́йська ерате́ма; мезозо́йская э. 
мезозо́йська ерате́ма; палеозо́йская э. 
палеозо́йська ерате́ма 

э́рбиистый е́рбіїстий; э́. фергусони́т 
е́рбіїстий фергусоні́т 

э́рбий е́рбій, -бію 
эрвальди́т ервальди́т, -ту 
эрви́лиевый ерві́лієвий; э-вые слои́  

ерві́лієві шари́  
эрг ерг, -га 
эргоди́чность ергоди́чність, -ності, т.  

-ністю 
эренверти́т еренверти́т, -ту 
эри́йский ері́йський; э-кая фа́за скла́д-

чатости ері́йська фа́за складча́стості 
эрики́т ерикі́т, -ту 
эринади́н еринади́н, -ну 
эрини́д, эрини́т ерині́д, -ду, ерині́т, -ту 
эрино́ид ерино́їд, -да 
эриони́т еріоні́т, -ту 
эриохальци́т еріохальци́т, -ту 
эри́стика ери́стика, -ки, д. и п. -тиці 
эритри́н еритри́н, -ну  

эритросидери́т еритросидери́т, -ту 
эритроцинки́т еритроцинкі́т, -ту 
эркслебени́т еркслебені́т, -ту 
эрла́н ерла́н, -ну 
эрланди́т ерланди́т, -ту 
эрла́новый ерла́новий; э-вая поро́да  

ерла́нова поро́да 
эрликмани́т ерлікмані́т, -ту 
эрли́фт ерлі́фт, -та 
эрни́т ерні́т, -ту 
эроди́рованный еродо́ваний; э-ная 

кро́вля еродо́вана покрі́вля; э. бе́рег еро-
до́ваний бе́рег 

эроди́ровать[ся] еродува́ти[ся], -ду́є[ться] 
эроди́руемость еродо́ваність, -ності, т.  

-ністю 
эрозио́нно-аккумуляти́вный ерозі́йно-

акумуляти́вний; э.-а-ная терра́са ерозі́йно-
акумуляти́вна тера́са; э.-а. у́ровень ерозі́йно-
акумуляти́вний рі́вень 

эрозионносре́занный ерозійнозрі́заний 
эрозио́нность ерозі́йність, -ності, т. -ністю 
эрозио́нный, эрози́йный ерозі́йний; э-ная 

гора́ ерозі́йна гора́; э-ная доли́на ерозі́йна 
доли́на; э-ная домина́нта ерозі́йна домі-
на́нта; э-ная кальде́ра ерозі́йна кальде́ра; 
э-ная пове́рхность ерозі́йна пове́рхня;  
э-ная по́чва ерозі́йний ґрунт; э-ная пус-
тота́ ерозі́йна порожни́на (пустота́); э-ная 
равни́на ерозі́йна рівни́на; э-ная сеть 
ерозі́йна мере́жа; э-ная терра́са ерозі́йна 
тера́са; э-ное де́йствие ерозі́йна ді́я; э-ное 
залега́ние ерозі́йне заляга́ння; э-ное за-
меще́ние ерозі́йне замі́щення; э-ное несо-
гла́сие ерозі́йна незгі́дність; э-ное пони-
же́ние ерозі́йне зни́ження; э-ное углуб-
ле́ние ерозі́йне загли́блення; э. вы́ступ 
ерозі́йний ви́ступ; э. исто́чник ерозі́йне 
джерело́; э. карма́н ерозі́йна кише́ня (еро-
зі́йний карма́н); э. надви́г ерозі́йний на́сув; 
э. остане́ц ерозі́йний остане́ць; э. столб еро-
зі́йний стовп; э. у́ровень ерозі́йний рі́вень; 
э. усту́п ерозі́йний усту́п; э. фас ерозі́йний 
фас; э. цикл ерозі́йний цикл 

эро́зия еро́зія, -зії; бокова́я э. бічна́ (бо-
кова́) еро́зія; ветрова́я э. вітрова́ еро́зія; 
вы́борочная э. вибірко́ва еро́зія; глуби́н-
ная э. глиби́нна еро́зія; избира́тельная э. 
ви́бірна (вибірко́ва) еро́зія; интенси́вная э. 
інтенси́вна еро́зія; леднико́вая э. льодови-
ко́ва еро́зія; ли́вневая э. зли́вова еро́зія; 
лине́йная э. ліні́йна еро́зія; морска́я э.  
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морська́ еро́зія; наступа́тельная э. пото́ка 
наступа́льна еро́зія пото́ку; овра́жная э. 
яру́жна еро́зія; отступа́ющая э. відсту-
па́льна еро́зія; плосткостна́я э. площи́нна 
еро́зія; пове́рхностная э. поверхне́ва 
еро́зія; пя́тящаяся (регресси́вная) э. від-
ступа́льна (регреси́вна) еро́зія; ретро-
гресси́вная э. ретрогреси́вна еро́зія; реч-
на́я э. річкова́ еро́зія; ру́словая э. руслова́ 
еро́зія; снегова́я э. снігова́ еро́зія; стру́йча-
тая э. струменя́ста (струмени́ста) еро́зія; 
субаэра́льная э. субаера́льна еро́зія; текто-
ни́ческая э. тектоні́чна еро́зія; хими́ческая э. 
хімі́чна еро́зія; э. по́чвы еро́зія ґру́нту 

эротема́тика еротема́тика, -ки, д. и п. -тиці 
эррати́ческий ерати́чний; э. валу́н ера-

ти́чний валу́н 
эрсте́д ерсте́д, -да 
эрстедти́т ерстедти́т, -ту 
эрубесци́т ерубесци́т, -ту 
эрупти́вно-прили́вный ерупти́вно-

припли́вний; э.-п-ная тео́рия ерупти́вно-
припли́вна тео́рія 

эрупти́вный ерупти́вний; э-ная бре́кчия 
ерупти́вна бре́кчія; э-ная де́ятельность 
ерупти́вна дія́льність; э-ная де́ятельность 
вулка́нов ерупти́вна дія́льність вулка́нів;  
э-ная жи́ла ерупти́вна жи́ла; э-ная поро́да 
ерупти́вна поро́да; э-ная се́рия ерупти́вна 
се́рія; э-ная фумаро́ла ерупти́вна фумаро́ла; 
э-ная фа́за ерупти́вна фа́за; э-ная экстру́зия 
ерупти́вна екстру́зія; э-ное те́ло ерупти́вне 
ті́ло; э. газ ерупти́вний газ; э. лакколи́т еруп-
ти́вний лаколі́т; э. цикл ерупти́вний цикл 

эсбои́т есбої́т, -ту 
эска́рп еска́рп, -пу; сбро́совый (сбро́с-

ный, сбросно́й) э. скидни́й еска́рп; флек-
су́рный э. флексу́рний еска́рп 

э́скер е́скер, -ра; попере́чный э́. попе-
ре́чний е́скер 

э́скеровый е́скеровий 
эскероподо́бный ескероподі́бний 
эсколаи́т есколаї́т, -ту 
эсмеральдаи́т есмеральдаїт́, -ту 
эспери́т еспери́т, -ту 
эссекси́т есекси́т, -ту 
эссони́т есоні́т, -ту 
эстерелли́т естерелі́т, -ту 
эстере́льский естере́льський; э. двойни́к 

естере́льський двійни́к 
эстери́дный естери́дний 

эсте́риевский есте́ріївський; э-кие слои́ 
есте́ріївські шари́  

эстерии́ды мн. естерії́ди, -рії́д 
эстони́т естоні́т, -ту 
эстуа́риевый естуа́рієвий; э-вая река́ 

естуа́рієва рі́чка (ріка́); э-вая фа́ция ес-
туа́рієва фа́ція; э-вое у́стье естуа́рієве у́стя 

эстуа́рий естуа́рій, -рію 
эстуа́рный естуа́рний; э-ная цирку-

ля́ция естуа́рна циркуля́ція 
эстуари́т естуари́т, -ту 
эсхатоло́гия есхатоло́гія, -гії 
эта́ж по́верх, -ху, п. (на) -рсі; нефтегазо-

но́сный э. нафтогазоно́сний по́верх; струк-
ту́рный э. структу́рний по́верх; текто-
ни́ческий э. тектоні́чний по́верх; э. водо-
но́сных поро́д по́верх водоно́сних порі́д 

эта́жный поверхо́вий; э-ная площа́дка 
поверхо́ва площа́дка; э-ная ра́ма повер-
хо́ва ра́ма; э-ное обруше́ние поверхо́ве 
обва́лення (зава́лення); э-ные вы́работки 
поверхо́ві ви́робки 

этало́н етало́н, -на; геостратомет-
ри́ческий э. геостратометри́чний етало́н; 
жи́дкий э. рідки́й етало́н; насыпно́й э. 
насипни́й етало́н 

эталони́рование еталонува́ння 
этало́нный етало́нний; э-ная вы́борка 

етало́нна ви́бірка; э-ная тра́сса етало́нна 
тра́са; э. аэрофотосни́мок етало́нний аеро-
фотозні́мок; э. конденса́тор етало́нний 
конденса́тор; э. уча́сток етало́нна діля́нка 

эта́н ета́н, -ну 
эта́п ета́п, -пу; геократи́ческий э. гео-

крати́чний ета́п; геохими́ческий э. геохі-
мі́чний ета́п; генерацио́нный э. нефтега-
зообразова́ния генераці́йний ета́п нафто-
газоутво́рення; горообразова́тельный э. 
горотві́рний ета́п; инициа́льный э. неф-
тегазообразова́ния ініціа́льний ета́п наф-
тогазоутво́рення; океанократи́ческий э. 
океанократи́чний ета́п; ороге́нный э. оро-
ге́нний ета́п; платфо́рменно-геосинкли-
на́льный э. платфо́рмно-геосинкліна́ль-
ний ета́п; причерномо́рский э. причор-
номо́рський етап; протогеосинкли-
на́льный э. протогеосинкліна́льний ета́п; 
протоплатфо́рменный э. протоплат-
фо́рмний ета́п; рели́ктовый э. нефтегазо-
образова́ния релі́ктовий ета́п нафтогазо-
утво́рення; со́жский э. со́жський ета́п; 
талассократи́ческий э. таласократи́чний 
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ета́п; фанто́мный э. нефтегазообразо-
ва́ния фанто́мний ета́п нафтогазоут-
во́рення; э. рудообразова́ния ета́п рудо-
утво́рення; э. нефтегазоно́сности ета́п 
нафтогазоно́сності 

эта́пность ета́пність, -ності, т. -ністю 
э́твеш е́твеш, -ша, т. -шем 
этилбензо́л етилбензо́л, -лу 
этиле́н етиле́н, -ну 
этиле́новый етиле́новий; э. ряд ети-

ле́новий ряд; э. углеводоро́д етиле́новий 
вуглево́день 

этилаура́т етилаура́т, -ту 
этилмириста́т етилміриста́т, -ту 
этилолеа́т етилолеа́т, -ту 
этилосе́рный етилосірча́ний; э-ная кис-

лота́ етилосірча́на кислота́ 
этилпальмита́г етилпальміта́г, -гу 
этилстеара́т етилстеара́т, -ту 
этилэрука́т етилерука́т, -ту 
этинди́т етинди́т, -ту 
эти́т ети́т, -ту 
этмо́лизный етмо́лізний 
этмоли́т етмолі́т, -ту 
этмолити́ческий етмоліти́чний 
этмофракти́ческий етмофракти́чний 
этмофра́ктный етмофра́ктний 
этнаи́т етнаїт́, -ту 
этологи́ческий етологі́чний; свободноле-

жа́щий э. тип вільнозале́глий (вільноле-
жа́чий) етологі́чний тип; э-кая изме́нчи-
вость етологі́чна мінли́вість; э-кая палеон-
толо́гия етологі́чна палеонтоло́гія; э. ме́тод 
етологі́чний ме́тод; я́корный этолдо-
ги́ческий тип я́кірний етолдогіч́ний тип 

этоло́гия етоло́гія, -гії 
этоци́кл етоци́кл, -лу 
этре́н етре́н, -ну 
э́тренский е́тренський; э-кие слои́ 

е́тренські шари́  
эттринги́т етрингі́т, -ту 
эуавтохто́н див. эвавтохто́н 
эуавтохтони́я див. эвавтохтони́я 
эуавтохто́нный див. эвавтохто́нный 
эуархеоциа́ты мн. еуархеоціа́ти, -ціа́т 
эубиосфе́ра, эвбиосфе́ра еубіосфе́ра, -ри, 

евбіосфе́ра, -ри 
эуби́тум еубі́тум, -му 
эувитре́н еувітре́н, -ну 
эувитрини́т еувітрині́т, -ту 
эулизи́т еулізи́т, -ту 
эуосми́т еуосмі́т, -ту 

эусапропе́ль еусапропе́ль, -лю, т. -лем 
эусепто́ид еусепто́їд, -ду; ло́жный э.  

неспра́вжній еусепто́їд 
эусинхи́т еусинхі́т, -ту 
эуфосси́лии мн. еуфоси́лії, -лій 
эфеби́ческий ефебі́чний; э-кая ста́дия 

ефебі́чна ста́дія 
эфези́т ефези́т, -ту 
эфе́ль ефе́ль, -лю, т. -лем 
эфиби́п ефібі́п, -пу 
эфиоли́т ефіолі́т, -ту 
эфи́р ефі́р, -ру; нефтяно́й э. на́фто́вий 

ефі́р 
эфи́рный ефі́рний 
эфлорисце́нция ефлорисце́нція, -ції 
эффе́кт ефе́кт, -ту; берегово́й э. берего-

ви́й ефе́кт; гидрогеодеформацио́нный э. 
гідрогеодеформаці́йний ефе́кт; геомаг-
ни́тный э. геомагні́тний ефе́кт; гравита-
цио́нный э. гравітаці́йний ефе́кт; диамаг-
ни́тный э. діамагні́тний ефе́кт; диспер-
сио́нный э. дисперсій́ний ефе́кт; 
дробя́щий э. подрі́бнювальний ефе́кт; 
дро́ссельный э. дро́сельний ефе́кт; коло-
риметри́ческий э. колориметри́чний 
ефе́кт; кумуляти́вный э. кумуляти́вний 
ефе́кт; мелиорати́вный э. меліорати́вний 
ефе́кт; механи́ческий э. механі́чний ефе́кт; 
негравитацио́нный э. негравітаці́йний 
ефе́кт; отдалённый э. интру́зии від-
да́лений ефе́кт інтру́зії; охлажда́ющий э. 
охоло́джувальний ефе́кт; пове́рхностный э. 
поверхне́вий ефе́кт; пьезоэлектри́ческий э. 
п'єзоелектри́чний ефе́кт; радиохими́чес-
кий э. радіохімі́чний ефе́кт; се́йсмо-
электри́ческий э. се́йсмо-електри́чний 
ефе́кт; сма́чивающий э. змо́чувальний 
(змо́чуючий) ефе́кт; стеново́й э. стінови́й 
ефе́кт; теплово́й э. реа́кции теплови́й 
ефе́кт реа́кції; терми́ческий э. термі́чний 
ефе́кт; терроге́нный э. тероге́нний ефе́кт; 
тунне́льный э. туне́льний ефе́кт; фильтра-
цио́нный э. фільтраці́йний ефе́кт; фото-
электри́ческий э. фотоелектри́чний 
ефе́кт; шарни́рный э. шарні́рний ефе́кт; 
экзотерми́ческий э. екзотермі́чний ефе́кт; 
экрани́рующий э. екрану́ючий (екрану-
ва́льний) ефе́кт; электрокинемати́ческий э. 
електрокінемати́чний ефе́кт; эндотерми́-
ческий э. ендотермі́чний ефе́кт; э. горя́чих 
то́чек ефе́кт гаря́чих то́чок; э. дегидра-
та́ции ефе́кт дегідрата́ції; э. дете́ктора 
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ефе́кт дете́ктора; э. Джозе́фсона ефе́кт 
Джозе́фсона; э. Джо́уля–То́маса ефе́кт 
Джо́уля–То́маса; э. До́плера ефе́кт 
До́плера; э. Жаме́на ефе́кт Жаме́на; 
э. зо́нтика ефе́кт парасо́льки; э. иониза́ции 
ефе́кт іоніза́ції; э. Ке́реца ефе́кт Ке́реца; 
э. Ко́мптона ефе́кт Ко́мптона; э. конди-
циони́рования ефе́кт кондиціюва́ння; 
э. Ло́дочникова ефе́кт Ло́дочникова; 
э. Ме́йснера ефе́кт Ме́йснера; э. Мессба́уэра 
ефе́кт Мессба́уера; э. Оверха́узера ефе́кт 
Оверха́узера; э. Оже́ ефе́кт Оже́; э. ор-
га́нной трубы́ ефе́кт орга́нної труби́; 
э. Пасте́ра ефе́кт Пасте́ра; э. после́дую-
щего возмуще́ния ефе́кт насту́пного (по-
да́льшого) збу́рення; э. раздви́га ефе́кт 
розсо́вування (розсу́нення); э. свёртывания 
ефе́кт згорта́ння (сту́лення, скру́чування); 
э. скачко́в глоба́льной регре́ссии ефе́кт 
стрибкі́в глоба́льної регре́сії; э. "чёрной 
короле́вы" (э. Л. ван Вале́на) ефе́кт 
"чо́рної короле́ви" (ефе́кт Л. ван Вале́на) 

эффекти́вность ефекти́вність, -ності, 
т. -ністю; геологи́ческая э. геологіч́на 
ефекти́вність; э. буре́ния ефекти́вність 
бурі́ння; э. регистра́ции излуче́ния де-
те́ктора ефекти́вність реєстра́ції випро-
мі́нювання дете́ктора; э. сче́тчиков 
я́дерных части́ц ефекти́вність лічи́ль-
ників я́дерних часто́к (части́нок) 

эффекти́вный ефекти́вний; э-ная 
мо́щность ефекти́вна поту́жність; э-ная 
по́ристость ефекти́вна по́ристість; э-ная 
проница́емость ефекти́вна прони́кність; 
э-ная ско́рость ефекти́вна шви́дкість;  
э-ная толщина́ ефекти́вна товщина́; э-ная 
электропрово́дность ефекти́вна електро-
прові́дність; э-ное значе́ние ефекти́вне 
зна́чення; э-ное излуче́ние ефекти́вне 
випромі́нювання; э-ное сопротивле́ние 

ефекти́вний о́пір; э. заря́д ефекти́вний 
заря́д; э. разме́р ефекти́вний ро́змір 

эффлоресце́нция ефлоресце́нція, -ції 
эффлюе́нт ефлюе́нт, -ту 
эффлюе́нтный ефлюе́нтний 
эффузи́в ефузи́в, -ву 
эффузи́вно-эксплози́вный ефузи́вно-

експлози́вний; э.-э-ное изверже́ние  
ефузи́вно-експлози́вне ви́верження 

эффузи́вный ефузи́вний; э-ная ма́гма 
ефузи́вна ма́гма; э-ная поро́да ефузи́вна 
поро́да; э-ная фа́за кристаллиза́ции ефу-
зи́вна фа́за кристаліза́ції; э-ная фа́ция  
ефузи́вна фа́ція; э-ная фо́рма де́ятельности 
ефузи́вна фо́рма дія́льності; э-ная форма́-
ция ефузи́вна форма́ція; э-ное изверже́ние 
ефузи́вне ви́верження; э. вулка́н ефу-
зи́вний вулка́н; э. ко́мплекс ефузи́вний 
ко́мплекс 

эффузио́метр ефузіо́метр, -ра 
эффузио́нный ефузи́вний 
эффу́зия ефу́зія, -зії 
эффузо́р ефузо́р, -ра 
эхогра́мма ехогра́ма, -ми 
эхозо́нд ехозо́нд, -да; регистри́рующий э. 

реєструва́льний ехозо́нд 
эхоло́т ехоло́т, -та 
эхолоти́рование ехолотува́ння; на-

пра́вленное э. напра́влене (скеро́ване) 
ехолотува́ння 

эхоло́тный ехоло́тний; э. проме́р ехо-
ло́тний промі́р 

эхоло́т-самопи́сец ехоло́т-самопи́сець,  
-сця, т. -сцем 

эхометри́рование ехометрува́ння 
эхоме́трия ехоме́трія, -рії 
эшвегеи́т ешвегеї́т, -ту 
эшелли́т ешелі́т, -ту 
эшини́т ешині́т, -ту 

 
 

Ю 
 
юани́т юані́т, -ту 
юва́нский юва́нський; ю. я́рус 

юва́нський я́рус 
ювелли́т ювелі́т, -ту 
ювени́льный ювені́льний; ю-ная вода́ 

ювені́льна вода́; ю-ное изверже́ние юве-

ні́льне ви́верження; ю. газ ювені́льний газ; 
ю. исто́чник ювені́льне джерело́; ю. ланд-
ша́фт ювені́льний ландша́фт; ю. минера́л 
ювені́льний мінера́л; ю. пе́пел ювені́льний 
по́піл; ю. флюи́д ювені́льний флюї́д 

юви́т юві́т, -ту 
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юг пі́вдень, -дня 
югаварали́т югаваралі́т, -ту 
юга́льный юга́льний; ю-ная жи́лка 

юга́льна жи́лка; ю-ная о́бласть крыла́ 
юга́льна діля́нка крила́; ю-ное седло́ 
юга́льне сідло́ 

югори́т югори́т, -ту 
югу́м югу́м, -ма 
юдди́т юди́т, -ту 
южнодонба́сский південнодонба́ський; 

Ю. гра́бен Південнодонба́ський гра́бен 
южнодоне́цкий південнодоне́цький; 

Ю. разло́м Південнодоне́цький розло́м 
южнока́льчикский південнока́льчицький; 

ю. гранито́идный ко́мплекс південно-
ка́льчицький граніто́їдний ко́мплекс 

южнопо́льский південнопо́льський; ю-кое 
оледене́ние південнопо́льське зледені́ння 
(заледені́ння) 

южноукраи́нский південноукраї́нський; 
Ю.-У-кая моноклина́ль Південно-
украї́нська моноклі́наль 

южноха́рьковский південноха́рківський; 
Ю. разло́м південноха́рківський розло́м 

южночерномо́рский південночорно-
мо́рський; Ю.-Ч-кая палеотекто-
ни́ческая островна́я дуга́ Південночор-
номо́рська палеотектоні́чна острівна́ дуга́ 

ю́жный півде́нний; ю́-ная широта́ пів-
де́нна широта́; ю́. магнети́зм півде́нний 
магнети́зм; Ю. по́люс Півде́нний по́люс 

юинтаи́т юїнтаї́т, -ту 
юкони́т юконі́т, -ту 
юкспори́т юкспори́т, -ту 
юлиани́т юліані́т, -ту 
юма́товский юма́товський; ю-кие слои́ 

юма́товські шари́  
юмилли́т юмілі́т, -ту 
юми́т юмі́т, -ту 
юнги́т юнгі́т, -ту 
юнкери́т юнкери́т, -ту 

юнокиммери́йский юнокімерій́ський; 
ю-кая фа́за скла́дчатости юнокіме-
рі́йська фа́за складча́стості 

ю́ность ю́ність, ю́ності, т. ю́ністю; ра́со-
вая ю́. ра́сова ю́ність; топографи́ческая ю́. 
топографі́чна ю́ність; ю́. релье́фа ю́ність 
рельє́фу 

юноштири́йский юноштирі́йський; ю-кая 
фа́за юноштирі́йська фа́за 

ю́ный ю́ний; ю́ная гора́ ю́на гора́; ю́ная 
доли́на ю́на доли́на; ю́ная река́ ю́на рі́чка 
(ріка́); ю́ная ни́зменность ю́на низовина́ 
(низина́); ю́ная субге́рцинская фа́за 
скла́дчатости ю́на субге́рцинська фа́за 
складча́стості; ю́. ландша́фт ю́ний ланд-
ша́фт; ю́. релье́ф ю́ний рельє́ф; ю́. цикл 
эро́зии ю́ний цикл еро́зії 

юра́ юра́, юри́; алгачи́нская ю. алга-
чи́нська юра́; бореа́льная ю. бореа́льна юра́; 
бу́рая ю. бу́ра юра́; чёрная ю. чо́рна юра́ 

юрии́т юрії́т, -ту 
юрини́т юрині́т, -ту 
юрмати́ний юрмати́ній, -нію 
юрмати́нский юрмати́нський; ю-кая 

систе́ма юрмати́нська систе́ма 
ю́рский ю́рський; ю́-кая систе́ма 

ю́рська систе́ма; ю́-кие отложе́ния ю́рські 
ві́дклади; ю́. пери́од ю́рський пері́од 

юрупаи́т юрупаї́т, -ту 
Ю́рьевский ю́р'ївський; ю́. разло́м 

Ю́р'ївський розло́м 
юси́т юси́т, -ту 
юстиро́вка юстирува́ння, юстиро́вка,  

-ки, д. и п. -вці, р. мн. -вок 
юстиро́вочный юстирува́льний; ю-ная 

шкала́ юстирува́льна шкала́ 
юсти́т юсти́т, -ту 
ютаги́т ютагі́т, -ту 
ютаи́т ютаї́т, -ту 
ютали́т юталі́т, -ту 
ютенбогарди́т ютенбогарди́т, -ту 
юэлли́т юелі́т, -ту 

 
 

Я 
 
ябло́нский ябло́нський; я-кая сви́та  

ябло́нська сві́та 
яваи́т яваї́т, -ту 
ява́нский ява́нський; я. челове́к 

ява́нська люди́на 

явантро́п явантро́п, -па 
явле́ние я́вище, -ща, т. -щем; геологи́чес-

кое я. геологі́чне я́вище; гидрологи́ческое я. 
гідрологі́чне я́вище; дейтери́ческое я. дейте-
ри́чне я́вище; динами́ческое я. динамі́чне 
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я́вище; закономе́рное я. закономі́рне 
я́вище; зона́льное я. зона́льне я́вище; ин-
жене́рно-геологи́ческое я. інжене́рно-
геологі́чне я́вище; ка́рстовое я. ка́рстове 
я́вище; конта́ктовое я. конта́ктове я́вище; 
макросейсми́ческое я. макросейсмі́чне 
я́вище; мегасейсми́ческое я. мегасейс-
мі́чне я́вище; мерзло́тное я. мерзло́тне 
я́вище; микросейсми́ческое я. мікросейс-
мі́чне я́вище; необрати́мое я. необоротне́ 
(невідно́вне) я́вище; паравулкани́ческое я. 
паравулкані́чне я́вище; позднемагма-
ти́ческое я. пізньомагмати́чне я́вище; 
послеинтрузи́вное я. післяінтрузи́вне 
я́вище; предвари́тельное я. попере́днє 
я́вище; прили́вно-отли́вное я. припли́во-
відли́вне я́вище; радиохими́ческое я. ра-
діохімі́чне я́вище; сейсми́ческое я. сейс-
мі́чне я́вище; се́левое я. се́льове (грязьове́) 
я́вище; сопу́тствующее я. супу́тнє (супро-
ві́дне́) я́вище; тектони́ческое я. текто-
ні́чне я́вище; электромагни́тное я. елек-
тромагні́тне я́вище; я. вулкани́зма я́вище 
вулкані́зму; я. гистере́зиса я́вище гісте-
ре́зису; я. Жаме́на я́вище Жаме́на; я. за-
па́здывания я́вище запі́знювання 
(спі́знювання); я. напряже́ния я́вище на-
пру́ги; я. оста́точного магнети́зма я́вище 
за́лишко́вого магнети́зму; я. поляриза́ции 
я́вище поляриза́ції 

явнозерни́стый явнозерни́стий; я-тое 
строе́ние явнозерни́ста будо́ва 

явнокристалли́ческий явнокриста-
лі́чний; я-кая структу́ра явнокристалі́чна 
структу́ра 

явностеклова́тый явносклува́тий, явно-
скли́стий; я-тая поро́да явносклува́та (яв-
носкли́ста) поро́да 

я́воровский я́ворівський; я-кая сви́та 
я́ворівська сві́та 

я́гель я́гель, -лю, т. -лем 
ягии́т ягії́т, -ту 
яговери́т яговери́т, -ту 
я́годковые сущ., мн. тимеле́йні, -них 
ягои́т ягої́т, -ту 
ягорлы́цкий ягорли́цький; я-кая сви́та 

ягорли́цька сві́та 
ягуно́вский ягуні́вський; я-кая то́лща 

ягуні́вська то́вща 
ягу́рский ягу́рський; я-кая сви́та 

ягу́рська сві́та 
яд отру́та, -ти; катализа́торный я. ката-

ліза́торна отру́та 

я́дерно-геофизи́ческий я́дерно-геофізи́ч-
ний; я́.-г-кая разве́дка я́дерно-геофізи́чна 
ро́звідка; я́.-г-кое опро́бование я́дерно-
геофізи́чне опро́бування 

я́дерно-магни́тный я́дерно-магні́тний; 
я́.-м. карота́ж я́дерно-магні́тний карота́ж 

я́дерный я́дерний; свобо́дная я́-ная ин-
ду́кция ві́льна я́дерна інду́кція; я́-ная 
геоло́гия я́дерна геоло́гія; я́-ная гео-
фи́зика я́дерна геофіз́ика; я́-ная геомор-
фоло́гия я́дерна геоморфоло́гія; я́-ная 
геохроноло́гия я́дерна геохроноло́гія 
(я́дерне геологіч́не літочи́слення); я́-ная 
реа́кция я́дерна реа́кція; я́-ная фа́за 
я́дерна фа́за; я́. взрыв я́дерний ви́бух; 
я́. га́мма-резона́нс я́дерний га́мма-резо-
на́нс; я́. дви́гатель я́дерний двигу́н; 
я́. реа́ктор я́дерний реа́ктор; я́. резона́нс 
я́дерний резона́нс 

ядови́тый отру́йний; я. газ отру́йний 
газ; я. стиле́т отру́йний стиле́т 

ядра́нги мн. ядра́нги, -ра́нг 
ядро́ ядро́, -ра́; аромати́ческое я. арома-

ти́чне ядро́; вну́треннее я. Земли́ вну́трішнє 
ядро́ Землі́; дваждымаги́ческие я́-ра дві-
чімагі́чні я́дра; диапи́ровое я. діапі́рове 
ядро́; дре́внее кристалли́ческое я. да́внє 
кристалі́чне ядро́; дре́внее я. да́внє ядро́; 
каоли́новое я. каолі́нове ядро́; кле́точное я. 
кліти́нне ядро́; кока́рдовое я. кока́рдове 
ядро́; ледяно́е я. коме́ты льодяне́ (крижа-
не́) ядро́ коме́ти; континента́льное я. 
континента́льне ядро́; металли́ческое я. 
метале́ве ядро́; нару́жное я. зо́внішнє яд-
ро́; оса́дочно-метаморфи́ческое я. осадо́во-
метаморфі́чне ядро́; отдели́вшееся я. від-
ді́лене ядро́; отжа́тое я. відти́снуте ядро́; 
отслои́вшееся я. відшаро́ване ядро́; пе-
режа́тое я. перети́снуте ядро́; плас-
ти́ческое я. пласти́чне ядро́; сегмента-
цио́нное я. сегментаці́йне ядро́; скульп-
ту́рное я. скульпту́рне ядро́; соляно́е я. 
соляне́ ядро́; я. антиклина́ли ядро́ анти-
кліна́лі; я. а́тома ядро́ а́тома; я. Гала́ктики 
ядро́ Гала́ктики; я. дейте́рия ядро́ дей-
те́рію; я. конденса́ции ядро́ конденса́ції; 
я. контине́нта ядро́ контине́нту; я. крис-
таллиза́ции ядро́ кристаліза́ції; я. му́льды 
ядро́ му́льди; я. нагнета́ния ядро́ нагні-
та́ння; я. окостене́ния ядро́ скостені́ння; 
я. платфо́рмы ядро́ платфо́рми; я. по-
стоя́нной ма́ссы ядро́ постій́ної ма́си; 
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я. протыка́ния ядро́ протика́ння (про-
стро́млювання); я. ро́ста ядро́ ро́сту; 
я. сво́да ядро́ склепі́ння; я. синклина́ли 
ядро́ синкліна́лі; я. скла́дки ядро́ скла́дки; 
я. скла́дчатого сооруже́ния ядро́ склад-
ча́стої спору́ди; я. щита́ ядро́ щита́ 

ядро́вый ядро́вий, я́де́рний; я-вая дре-
веси́на ядро́ва деревина́ 

язы́к 1. (имеющий форму органа в поло-
сти рта) язи́к, -ка́; леднико́вый я. льодо-
вико́вий язи́к; ледяно́й я. льодяни́й (кри-
жани́й) язи́к; я. не́фти язи́к на́фти; я. об-
водне́ния язи́к обво́днення; 

2. (речь) мо́ва, -ви; алгоритми́ческий я. 
алгоритмі́чна мо́ва; геологи́ческий я. геоло-
гі́чна мо́ва; информацио́нно-поиско́вый я. 
інформаці́йно-розві́дувальна (інформаці́йно-
розшуко́ва, інформаці́йно-пошуко́ва) мо́ва; 
маши́нный я. маши́нна мо́ва; меа́ндро-
вый я. меа́ндрова мо́ва; объе́ктный я. 
об'є́ктна мо́ва; формализо́ванный я. фор-
малізо́вана мо́ва; я. программи́рования 
мо́ва програмува́ння 

языкови́дный, языкообра́зный язико-
поді́бний; я-ная ла́ва язикоподі́бна ла́ва; 
я-ная му́льда язикоподі́бна му́льда; я-ная 
о́бласть язикоподі́бна діля́нка; я. ледни-
ко́вый бассе́йн язикоподі́бний льодови-
ко́вий басе́йн; я. па́поротник язикопо-
ді́бна па́пороть 

языко́вый язико́вий; я. бассе́йн язи-
ко́вий басе́йн 

язычо́к язичо́к, -чка́; манти́йный я. ман-
ті́йний язичо́к; я. листа́ язичо́к листа́; 
я. плауна́ язичо́к плауна́ 

яигни́н яїгні́н, -ну 
яигни́т яїгні́т, -ту 
яиди́т яїди́т, -ту 
я́йвенский я́йвенський; я́-кая па́чка 

я́йвенська па́чка 
я́йла я́йла, -ли; Ай-Пе́тринская я́.  

Ай-Пе́тринська я́йла 
я́йлинский я́йлинський; я́-кая се́рия 

я́йлинська се́рія 
яйцеви́дный яйцеподі́бний; я-ное зерно́ 

яйцеподі́бне зе́рно́; я. лист яйцеподі́бний 
лист 

яйцево́й яйце́вий; я-ва́я кле́тка яйце́ва 
кліти́на 

яйцекла́д яйцекла́д; настоя́щий я. 
спра́вжній яйцекла́д 

яйцо́ яйце́, -ця́, т. -це́м; мероблас-
ти́ческое я. меробласти́чне яйце́ 

якобси́т якобси́т, -ту 
якореви́дный якореподі́бний; я-ные 

хе́ли якореподі́бні хе́лі 
я́корный я́кірний; я́-ные ве́тви я́кірні 

гілки́ (галузки́); я́. са́льник я́кірний 
са́льник; я́. хому́т я́кірний хому́т; я́. эко-
логи́ческий тип я́кірний екологі́чний тип; 
я. этологи́ческий тип я́кірний етоло-
гі́чний тип 

я́корь я́кір, я́коря; га́зовый я́. га́зовий 
я́кір; дифференциа́льный я́. диферен-
ціа́льний я́кір; короткоза́мкнутый я́. ко-
роткоза́мкнений (короткоза́мкнутий) я́кір; 
я́. мото́ра я́кір мото́ра 

яксони́т яксоні́т, -ту 
якупиранги́т якупірангі́т, -ту; амфибо́-

ловый я. амфібо́ловий якупірангі́т; апа-
ти́товый я. апати́товий якупірангі́т; био-
ти́товый я. біоти́товий якупірангі́т; каль-
ци́товый я. кальци́товий якупірангі́т; мела-
ни́товый я. мелані́товий якупірангі́т; поле-
вошпа́тный (полевошпа́товый) я. польо-
вошпа́тний (польовошпа́товий) якупірангі́т; 
тита́новый я. тита́новий якупірангі́т 

якути́т якути́т, -ту 
якутинги́т якутингі́т, -ту 
яку́тский яку́тський; я. я́рус яку́тський 

я́рус 
ялове́цкий ялове́цький; я-кая сви́та 

ялове́цька сві́та 
ялови́черский ялови́черський; я-кая 

сви́та ялови́черська сві́та 
ялпаи́т ялпаі́т, -ту 
я́лтинский я́лтинський; я́-кая сви́та 

я́лтинська сві́та 
я́ма я́ма, -ми; висо́чная я́. скроне́ва (ви-

ско́ва) я́ма; гли́няная я́. гли́няна я́ма; 
зо́льная я́. зо́льна я́ма; кра́терная я́. 
кра́терна я́ма; отсто́йная я́. відсті́йна я́ма; 
соляна́я я́. соляна́ я́ма 

ямагутили́т ямагутилі́т, -ту 
ямаски́т ямаскі́т, -ту 
ямато́ид ямато́їд, -ду 
я́мка я́мка, -ки, д. и п. я́мці, мн. ямки́, 

ямо́к; антенна́льная я́. антена́льна я́мка; 
вене́чная я́. вінце́ва я́мка; вертлю́жная я́. 
вертлю́жна я́мка; замо́чная я́. замко́ва 
я́мка; краева́я я́. крайова́ я́мка; кру-
ра́льная я́. крура́льна я́мка; лигаме́нтная я́. 
лігаме́нтна я́мка; окаймлённая я́.  
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облямо́вана я́мка; свя́зочная я́. зв'я́зкова 
я́мка; септа́льная я́. септа́льна я́мка;  
сифона́льная я́. сифона́льна я́мка; я́. ат-
ла́нта я́мка атла́нта 

я́мненский я́мненський; я́-кая се́рия 
я́мненська се́рія 

я́мочка я́мочка, -ки, д. и п. -чці, р. мн. -чок; 
дополни́тельные я́-ки додатко́ві я́мочки 

я́мочно-гребе́нчатый я́мково-гребі́нчас-
тий, я́мково-гребі́нчатий; я́.-г-тая культу́ра 
я́мково-гребі́нчаста (я́мково-гребі́нчата) 
культу́ра 

я́мчатый ямча́стий; я́-тая экзи́на ямча́ста 
екзи́на; я́-тое строе́ние ямча́ста будо́ва 

янгуни́т янгуні́т, -ту 
яни́т яні́т, -ту 
янко́вский янко́вський; я-кая сви́та ян-

ко́вська сві́та 
янози́т янози́т, -ту 
яноли́т янолі́т, -ту 
янта́рный буршти́новий, янта́рний; я-ная 

кислота́ буршти́нова (янта́рна) кислота́ 
янта́рь буршти́н, -ну, янта́р, -рю́, т. -ре́м; 

би́рманский я. бір́манський буршти́н (ян-
та́р); голубова́тый я. блакитнува́тий (го-
лубува́тий) буршти́н (янта́р); жадеи́товый я. 
жадеї́товий буршти́н (янта́р); кана́дский я. 
кана́дський буршти́н (янта́р); костяно́й я. 
кісткови́й буршти́н (янта́р); морско́й я. мор-
ськи́й буршти́н (янта́р); прессо́ванный я. 
пресо́ваний буршти́н (янта́р); сицили́йс-
кий я. сицилі́йський буршти́н (янта́р); 
чёрный я. чо́рний буршти́н (янта́р) 

янтини́т янтині́т, -ту 
янце́вский янце́вський; я. грани́т ян-

це́вський грані́т 
япо́нский япо́нський; я. двойни́к 

япо́нський двійни́к 
яр яр, я́ру, мн. яри́, ярі́в 
яра́нский яра́нський; я-кие слои́ 

яра́нські шари́  
ярд ярд, -да 
ярда́нги мн. ярда́нги, -да́нг 
яре́мный яре́мний; я-ная пласти́нка 

яре́мна пласти́нка 
я́ркость яскра́вість, -вості, т. -вістю 
я́ркий яскра́вий; я́. блеск яскра́вий блиск 
ярли́т ярлі́т, -ту 
ярмоли́т ярмолі́т, -ту 
ярму́тский ярму́тський; я́-кая сви́та 

я́рмутська сві́та; я-кое межледнико́вье 
ярму́тське міжльодовикі́в'я 

ярози́т ярози́т, -ту 
ярозитиза́ция ярозитиза́ція, -ції 
ярози́товый ярози́товий 
ярослави́т ярославі́т, -ту 
яросла́вский яросла́вський; я-кое оледене́-

ние яросла́вське зледені́ння (заледені́ння) 
я́рус я́рус, -су; аа́ленский я́. аа́ленський 

я́рус; аба́шевский я́. аба́шевський я́рус; 
аквило́нский я́. аквіло́нський я́рус; акви-
та́нский я́. аквіта́нський я́рус; акчагы́ль-
ский я́. акчаги́льський я́рус; ала́йский я́. 
ала́йський я́рус; алда́нский я́. алда́нський 
я́рус; александри́йский я́. олександ-
рі́йський я́рус; алчеда́тский я́. ал-
чеда́тський я́рус; а́льбский я́. а́льбський 
я́рус; альми́нский я́. альмін́ський я́рус; 
амги́нский я́. амги́нський я́рус; аму́рский я́. 
аму́рський я́рус; анизи́йский я́. Анізі́й-
ський я́рус; а́птский я́. а́птський я́рус;  
апшеро́нский я́. апшеро́нський я́рус;  
аргови́йский я́. аргові́йський я́рус; аре-
ни́гский я́. арені́зький я́рус; а́рский я́. 
а́рський я́рус; арти́нский я́. арти́нський 
я́рус; ассе́льский я́. асе́льський я́рус; ас-
ти́йский я́. асти́йський я́рус; ат-дава́нский я́. 
ат-дава́нський я́рус; атури́йский я́. атурі́й-
ський я́рус; ашги́ллский я́. ашгі́лський я́рус; 
бабе́льский я́. бабе́льський я́рус; байо́с-
ский я́. байо́ський я́рус; баки́нский я́. 
баки́нський я́рус; ба́лтский я́. ба́лтський 
я́рус; барача́тский я́. барача́тський я́рус; 
барре́мский я́. баре́мський я́рус; бар-
то́нский я́. барто́нський я́рус; ба́тский я́. 
ба́тський я́рус; бахчисара́йский я́. бахчи-
сара́йський я́рус; башки́рский я́. баш-
ки́рський я́рус; бернисса́рский я́. берні-
са́рський я́рус; берриа́сский я́. беріа́ський 
я́рус; бо́дракский я́. бо́дракський я́рус; 
боно́нский я́. боно́нський я́рус; бореа-
ли́совый я́. бореалі́совий я́рус; бра-
ми́нский я́. брамі́нський я́рус; бре-
то́нский я́. брето́нський я́рус; бу́гский я́. 
лёсса бу́зький я́рус ле́су; бурдига́льский я́. 
бурдига́льський я́рус; буха́рский я́. бу-
ха́рський я́рус; буча́кский я́. буча́цький 
ярус; вагина́товый я́. вагіна́товий я́рус; 
валанжи́нский я́. валанжи́нський я́рус; 
валенти́йский я́. валенті́йський я́рус; 
вальденбу́ргский я́. вальденбу́рзький 
я́рус; ве́ммельский я́. ве́мельський я́рус; 
венло́кский я́. венло́кський я́рус; ве́н-
ский я́. ві́денський я́рус; ве́рфенский я́. 
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ве́рфенський я́рус; вестфа́льский я́. вест-
фа́льський я́рус; ветлу́жский я́. вет-
лу́зький я́рус; визе́йский я́. візе́йський 
я́рус; виллафра́нкский я́. вілафра́нкський 
я́рус; виндобо́нский я́. віндобо́нський 
я́рус; во́лжский я́. во́лзький я́рус; 
волы́нский я́. воли́нський я́рус; ге́ерский я́. 
ге́єрський я́рус; гельве́тский я́. гель-
ве́тський я́рус; гельдербе́ргский я́. гель-
дербе́рзький я́рус; гетта́нгский я́. ге-
та́нгський я́рус; гже́льский я́. гже́льський 
я́рус; гидаспи́йский я́. гідаспі́йський 
я́рус; гирка́нский я́. гірка́нський я́рус; 
го́льтский я́. го́льтський я́рус; 
го́рьковский я́. го́рьківський я́рус; готе-
ри́вский я́. готері́вський я́рус; дагес-
та́нский я́. дагеста́нський я́рус; дай-
ки́йский я́. дайкі́йський я́рус; даки́йский я́. 
дакі́йський я́рус; да́тский я́. да́тський 
я́рус; даунто́нский я́. даунто́нський я́рус; 
джедгра́вский я́. джедгра́вський я́рус; 
дивези́йский я́. дивезі́йський я́рус; дне-
про́вский я́. лёсса дніпро́вський я́рус 
ле́су; дози́ниевый я́. дози́нієвий я́рус; 
доме́рский я́. доме́рський я́рус; дон-
ба́сский я́. донба́ський я́рус; дордо́нский я́. 
дордо́нський я́рус; дружко́вский я́. друж-
кі́вський я́рус; же́динский я́. же́динський 
я́рус; живе́тский я́. живе́тський я́рус; жи-
гулёвский я́. жигулі́вський я́рус; зан-
кли́йский я́. занклі́йський я́рус; зела́нд-
ский я́. зела́ндський я́рус; изотро́пный я́. 
ізотро́пний я́рус; иле́рдский я́. іле́рдський 
я́рус; и́ндский я́. і́ндський я́рус; инкер-
ма́нский я́. інкерма́нський я́рус; иноце-
ра́мовый я́. іноцера́мовий я́рус; инфра-
валанжи́нский я́. інфраваланжи́нський 
я́рус; и́прский я́. і́прський я́рус; исфа-
ри́нский я́. ісфари́нський я́рус; ице́нский я́. 
іце́нський я́рус; йо́ркский я́. йо́ркський 
я́рус; каза́нский я́. каза́нський я́рус; 
кайюга́нский я́. кайюга́нський я́рус; ка-
лабри́йский я́. калабрі́йський я́рус; кам-
па́нский я́. кампа́нський я́рус; кана́дский я́. 
кана́дський я́рус; ка́невский я́. ка́нівський 
я́рус; карадо́кский я́. карадо́кський я́рус; 
карни́йский я́. карні́йський я́рус; карта-
ли́нский я́. карталі́нський я́рус; ка-
си́мовский я́. каси́мівський я́рус; кас-
пи́йский я́. каспі́йський я́рус; качлы́ский я́. 
качли́ський я́рус; кая́льский я́. кая́ль-
ський я́рус; келлове́йский я́. келове́йський 

я́рус; ке́рченский я́. ке́рченський я́рус; 
ки́евский я́. ки́ївський я́рус; кимери́дж-
ский я́. кімери́джський я́рус; киммери́й-
ский я́. кімері́йський я́рус; кобле́нцкий я́. 
кобле́нцький я́рус; конге́риевый я́. кон-
ге́рієвий я́рус; конья́кский я́. конья́ксь-
кий я́рус; кора́лловый я́. кора́ловий я́рус; 
кры́мский я́. кри́мський я́рус; куве́нский я́. 
куве́нський я́рус; кунгу́рский я́. кун-
гу́рський я́рус; куя́льницкий я́. куя́ль-
ницький я́рус; ла́динский я́. ла́динський 
я́рус; лана́ркский я́. лана́ркський я́рус; 
латто́рфский я́. лато́рфський я́рус; леван-
ти́нский я́. леванти́нський я́рус; 
ле́нский я́. ле́нський я́рус; ливи́йский я́. 
ліві́йський я́рус; лигури́йский я́. лігу-
рі́йський я́рус; лланва́рский я́. ллан-
ва́рський я́рус; лланде́йльский я́. ллан-
де́йльський я́рус; лландовери́йский я́. 
лландовері́йський я́рус; ло́ндонский я́. 
ло́ндонський я́рус; лотари́нгский я́. лота-
ри́нзький я́рус; лудло́вский я́. луд-
ло́вський я́рус; лю́дский я́. лю́дський 
я́рус; люте́тский я́. люте́тський я́рус; ма-
астри́хтский я́. маастри́хтський я́рус; 
ма́йский я́. ма́йський я́рус; мале́вко-
мурае́внинский я́. мале́вко-мурає́внин-
ський я́рус; мелито́польский я́. мелі-
то́польський я́рус; месси́нский я́. ме-
си́нський я́рус; мо́нский я́. мо́нський 
я́рус; мо́нтский я́. мо́нтський я́рус; мос-
ко́вский я́. моско́вський я́рус; мэоти́чес-
кий я́. меоти́чний я́рус; намю́рский я́. 
намю́рський я́рус; новокаспи́йский я́. 
новокаспі́йський я́рус; нори́йский я́. но-
рі́йський я́рус; ове́рский я́. ове́рський 
я́рус; оде́сский я́. оде́ський я́рус; 
о́ксфордский я́. о́ксфордський я́рус; 
оренбу́ргский я́. оренбу́рзький я́рус; пан-
но́нский я́. панно́нський я́рус; па́ундский я́. 
па́ундський я́рус; печо́рский я́. пе-
чо́рський я́рус; плеза́нский я́. пле-
за́нський я́рус; пли́нсбахский я́. 
плі́нсбахський я́рус; полта́вский я́. пол-
та́вський я́рус; понти́ческий я́. понти́чний 
я́рус; пора́тский я́. пора́тський я́рус; 
портла́ндский я́. портла́ндський я́рус; 
послехвалы́нский я́. післяхвали́нський 
я́рус; пржидо́льский я́. пржидо́льський 
я́рус; приабо́нский я́. приабо́нський я́рус; 
проду́ктусовый я́. проду́ктусовий я́рус; 
пурбе́кский я́. пурбе́кський я́рус; 
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пя́ченский я́. п'я́ченський я́рус; ро-
да́нский я́. рода́нський я́рус; рора́кский я́. 
рора́кський я́рус; румы́нский я́. руму́н-
ський я́рус; рэ́тский я́. ре́тський я́рус; 
рю́пельский я́. рю́пельський я́рус; сак-
ма́рский я́. сакма́рський я́рус; саксо́нс-
кий я́. саксо́нський я́рус; саннуа́зский я́. 
сануа́зький я́рус; санто́нский я́. санто́н-
ський я́рус; сара́товский я́. сара́товський 
я́рус; сарма́тский я́. сарма́тський я́рус; 
сахе́льский я́. сахе́льський я́рус; 
се́йсский я́. се́йський я́рус; секва́нский я́. 
секва́нський я́рус; сене́кский я́. сене́к-
ський я́рус; сенома́нский я́. сенома́нський 
я́рус; серпухо́вский я́. серпухі́вський 
я́рус; серравали́йский я́. серавалі́йський 
я́рус; симби́рский я́. симбі́рський я́рус; 
симферо́польский я́. сімферо́польський 
я́рус; синему́рский (синемю́рский) я́. 
синему́рський (синемю́рський) я́рус; 
скидда́вский я́. скида́вський я́рус; 
ски́фский я́. скі́фський я́рус; софи́евский я́. 
софі́ївський я́рус; спарна́кский я́. спар-
на́кський я́рус; спонди́лусовый я́. спон-
ди́лусовий я́рус; средиземномо́рский я́. 
середземномо́рський я́рус; стампи́йский я́. 
стампі́йський я́рус; ста́ффордский я́. 
ста́фордський я́рус; стефа́нский я́. сте-
фа́нський я́рус; структу́рный я́. струк-
ту́рний я́рус; суассо́нский я́. суасо́нський 
я́рус; суза́кский я́. суза́кський я́рус; 
су́льский я́. су́льський я́рус; табиа́нский я́. 
табіа́нський я́рус; тарбага́нский я́. тарба-
га́нський я́рус; тата́рский я́. тата́рський 
я́рус; тектони́ческий я́. тектоні́чний я́рус; 
тене́тский я́. тене́тський я́рус; ти́верский я́. 
ти́верський я́рус; тито́нский я́. ти-
то́нський я́рус; тоа́рский я́. тоа́рський 
я́рус; томмо́тский я́. томо́тський я́рус; 
то́нгрийский я́. то́нгрійський я́рус; 
то́нгрский я́. то́нгрський я́рус; тор-
то́нский я́. торто́нський я́рус; трема-
до́кский я́. тремадо́цький я́рус; тре́тий 
средиземномо́рский я́. тре́тій середзем-
номо́рський я́рус; турне́йский я́. тур-
не́йський я́рус; туро́нский я́. туро́нський 
я́рус; уинло́кский я́. уїнло́кський я́рус; 
украи́нский я́. украї́нський я́рус; ур-
го́нский я́. урго́нський я́рус; уфи́мский я́. 
уфи́мський я́рус; фаме́нский я́. фаме́н-
ський я́рус; ферга́нский я́. ферга́нський 
я́рус; фра́нкский я́. фра́нкський я́рус; 

хаза́рский я́. хаза́рський я́рус; ха́ттский я́. 
ха́тський я́рус; хвалы́нский я́. хвали́нський 
я́рус; хетта́нгский я́. хета́нгський я́рус; 
чармау́тский я́. чармау́тський я́рус; 
чэмпле́нский я́. чемпле́нський я́рус; шат-
ко́вский я́. шаткі́вський я́рус; шато́квский я́. 
шато́квський я́рус; шиму́нгский я́. ши-
му́нзький я́рус; э́йфельский я́. 
е́йфельський я́рус; э́мский я́. е́мський 
я́рус; э́мшерский я́. е́мшерський я́рус; 
юва́нский я́. юва́нський я́рус; я́. ариялу́р 
я́рус аріялу́р; я́. барака́р я́рус барака́р; я́. 
домерья́н я́рус домер'я́н; я́. кархаба́ри 
я́рус кархаба́рі; я́. ко́та я́рус ко́та; 
я́. отва́ла я́рус відва́лу; я́. платфо́рм я́рус 
платфо́рм; я́. чэ́зи я́рус че́зі; яку́тский я́. 
яку́тський я́рус 

я́русность я́русність, -ності, т. -ністю; 
я́. релье́фа я́русність рельє́фу 

я́русный я́русний; я́-ная доли́на я́русна 
доли́на; я́. вруб я́русний вруб; я́. штрек 
я́русний штрек 

я́рышевский я́ришівський; я́-кая сви́та 
я́ришівська сві́та 

ярь-медя́нка яр-мідя́нка, -ки, д. и п. -нці, 
р. мн. -нок 

ясинова́тский ясинува́тський; я-кие 
слои́ ясинува́тські шари́  

яси́новский яси́нівський; я-кая флек-
су́ра яси́нівська флексу́ра 

яснозерни́стый яснозерни́стий; я-тое 
строе́ние яснозерни́ста будо́ва 

яснокристалли́ческий яснокриста-
лі́чний; я-кая структу́ра яснокристалі́чна 
структу́ра 

яснополо́счатый ясносмуга́стий; я. у́голь 
ясносмуга́сте ву́гі́лля 

яснополя́нский яснополя́нський; я. подъя́-
рус яснополя́нський під'я́рус 

яснослои́стый ясношарува́тий; я. гема-
тит ясношарува́тий гемати́т 

ясноштрихово́й ясноштрихови́й 
я́сный ясни́й, вира́зний; я́-ная спа́й-

ность ясна́ спа́йність; я́. клива́ж ясни́й 
(вира́зний) кліва́ж; я́. релье́ф я́сни́й (ви-
ра́зний) рельє́ф 

я́сы мн. я́си, я́сів; бури́льные я́. бу-
ри́льні я́си; лови́льные я́. лови́льні я́си 

ятали́т яталі́т, -ту 
ят-андези́т ят-андези́т, -ту 
яулинги́т яулінгі́т, -ту 
яхимови́т яхимові́т, -ту 
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я́хторовский я́хторівський; я́-кая зо́на 
я́хторівська зо́на 

яче́исто-вы́ветрелый ніздрюва́то-ви́віт-
рілий, ніздрюва́то-звітрі́лий; я.-в-лая по-
ро́да ніздрюва́то-ви́вітріла (ніздрюва́то-
звітрі́ла) поро́да 

яче́истый комір́частий, ніздрюва́тий, 
чарункува́тий, по́ристий; я-тая жи́ла ніз-
дрюва́та жи́ла; я-тая ла́ва ніздрюва́та 
(по́риста) ла́ва; я-тая ма́сса ніздрюва́та 
(по́риста) ма́са; я-тая пове́рхность ко-
мі́рчаста пове́рхня; я-тая по́ра комір́часта 
по́ра; я-тая по́чва ніздрюва́тий (по́ристий) 
ґрунт; я-тая руда́ ніздрюва́та руда́; я-тая 
скульпту́ра комір́часта скульпту́ра; я-тая 
спо́ра комір́часта спо́ра; я-тая структу́ра 
комір́часта структу́ра; я-тая тексту́ра 
ніздрюва́та (по́риста) тексту́ра; я-тое зер-
но́ ніздрюва́те зе́рно́; я. кварц ніздрю-
ва́тий (по́ристий) кварц; я. пири́т ніздрю-
ва́тий піри́т; я. слой ніздрюва́тий 
(по́ристий) шар  

яче́йка комір́ка, -ки, д. и п. -рці, р. мн.  
-рок; акцессо́рная я. акцесо́рна комі́рка; 
элемента́рная я. елемента́рна комі́рка; 
эмбриона́льная я. ембріона́льна комі́рка; 
я. граптоли́та комір́ка граптолі́ту; 
я. мша́нки комір́ка мохова́тки; я. ра́ко-
вины белемни́та комір́ка черепа́шки  
белемні́ту; я. си́та комір́ка си́та 

ячейкообра́зный коміркоподі́бний 
яче́йчато-се́тчатый комірко́во-сітча́стий, 

комірко́во-сітча́тий 

яче́йчатый комірко́вий, чарунко́вий;  
я-тая экзи́на комірко́ва екзи́на; я-тое 
выве́тривание комірко́ве вивіт́рювання 
(зві́трювання) 

я́шма я́шма, -ми; ага́товая я́. ага́това 
я́шма; австрали́йская я́. австралі́йська 
я́шма; база́льтовая я́. база́льтова я́шма; 
еги́петская я́. єги́петська я́шма; зе́бровая я́. 
зе́брова я́шма; керами́ческая я́. керамі́чна 
я́шма; кра́сная я́. черво́на я́шма; кро-
ва́вая я́. крива́ва я́шма; ле́нточная я́. 
стрічкова́ я́шма; ма́рганцевая я́. 
ма́рганце́ва (манга́нова) я́шма; мохова́я я́. 
мохова́ я́шма; опа́ловая я́. опа́лова я́шма; 
пестроцве́тная я́. строкатоба́рвна я́шма; 
полоса́тая я́. смуга́ста я́шма; тигро́вая я́. 
ти́грова я́шма; фарфо́ровая я́. фа́рфо́рова 
я́шма; шарова́я я́. кульова́ я́шма 

яшмови́дный яшмоподі́бний 
я́шмовый я́шмовий; я́. ага́т я́шмовий 

ага́т 
яшмо́ид яшмо́їд, -ду 
яшмоо́никс яшмоо́нікс, -са 
яшмоопа́л яшмоопа́л, -ла 
ящерота́зовый ящерота́зовий; я. дино-

за́вр ящерота́зовий диноза́вр 
я́щик я́щик; тарта́льный я́. тарта́льний 

я́щик 
ящикообра́зный ящикоподі́бний; я-ная 

доли́на ящикоподі́бна доли́на 
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